ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 iunie 2008, în şedinŃa de lucru ordinară a consiliului local.
Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator
şi DispoziŃia Primarului nr. 279 din 18 iulie 2008.
Sunt prezenŃi 15 consilieri.
La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, consilierul juridic,
responsabilul de sat din Beu Molnar Sandor, responsabilul de sat din Lăureni GaliŃ Petru,
Kislaki Sandor.
Lipsesc motivat consilierii locali: Barabas Lorant, Butiurca Peter Pal, Simonfi Laszlo.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Bartok Iosif.
Preşedinte: Supun la vot materialul şedinŃei de consiliu din luna iunie 2008. Rog să
votaŃi.
Biro Jozsef Attila: Consider că procesul verbal al şedinŃei din data de 30 iunie 2008 are
unele lipsuri.
Secretar: Legea nu mă obligă să scriu tot ce se discută, trebuie să fac minuta şedinŃei.
Interpelările să fie depuse înainte de şedinŃă în scris.
Preşedinte: Rog să votaŃi
Da: 10
Nu: 2 (Biro Jozsef Attila, Nagy Keresztesi Jeno)
Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 30 iunie 2008.

1

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinŃă gratuită al unui spaŃiu din
imobilul situat în str. Trandafirilor nr. 79, proprietatea publică al oraşului Miercurea
Nirajului

în

favoarea

AsociaŃiei

“MICROREGIUNEA

VALEA

NIRAJULUI

–

NYÁRÁDMENTE”, pentru amenjarea sediului AsociaŃiei.
2. Proiect de hotărâre privind încuviinŃarea aderării la AsociaŃia de Dezvoltare
Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” a următoarelor unităŃi administrativ teritoriale:
municipiul Târgu Mureş, oraşul Ungheni, comunele Albeşti, Adămuş, Crăieşti, Găneşti,
Hodac, Ibăneşti, Sânpaul, Zau de Câmpie.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor
persoanelor cu handicap.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării distincŃiei “Cheia oraşului” în anul
2008 pentru dl. Ferencz Sandor Csaba - preşedintele AsociaŃiei Corale “Bocskai Istvan –
Bocskai Istvan Dalkar”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării de staŃii de aşteptare autobuz,
stabilirea locurilor de amplasare al acestor staŃii pe raza oraşului Miercurea Nirajului şi a
satelor aparŃinătoare, precum şi stabilirea modelului acestor staŃii.
6. Discutarea cererilor depuse de medicii de familie prin care se solicită vânzarea
spaŃiilor, cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară
activităŃi conexe actului medical, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului, în baza O.U.G.
68/2008.
7. Discutarea litigiului dintre oraşul Miercurea Nirajului şi SC Industrie Mică şi
PrestaŃii S.A., precum şi a măsurilor ce vor luate în vederea soluŃionării acestuia.
Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi.
Csiki Sandor: S-a afişat ordinea de zi şi în limba maghiară? Propun ca fiecare consilier
să aibă posibilitate ca să vină cu o cerere, interpelare şi aceste în cadrul punctului Diverse,
care să fie introdus pe ordinea de zi a şedinŃei consiliului local, iar discuŃiile să fie consemnate
în procesul verbal.
Preşedinte: Rog să se voteze
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Da: 12
Nu: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinŃă gratuită al unui spaŃiu din
imobilul situat în str. Trandafirilor nr. 79, proprietatea publică al oraşului Miercurea
Nirajului

în

favoarea

AsociaŃiei

“MICROREGIUNEA

VALEA

NIRAJULUI

–

NYÁRÁDMENTE”, pentru amenjarea sediului AsociaŃiei.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre. Ar fi important acest lucru, acolo ar funcŃiona
biroul microregiunii unde sunt angajaŃi un manager şi un asistent manager.
Matyas Janos: Am discutat această problemă în comisie, comisia noastră a fost de
acord, propunem încheierea contractului de comodat pe 10 ani.
Csiki Sandor: Cred că această problemă aparŃine şi de comisia de cultură, care are
printre atribuŃii şi problemele cu organizaŃiile neguvernamentale. Când partidul nostru a
solicitat un spaŃiu consiliul vechi nu a fost de acord, nu era spaŃiu disponibil.
Bartok Iosif: Am discutat şi noi această problemă, suntem de acord. Orice lucru se
discută în şedinŃa comisiilor de specialitate se va discuta şi în plen, iar votare numai pe urmă va
avea loc.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 12
Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind încuviinŃarea aderării la AsociaŃia de Dezvoltare
Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” a următoarelor unităŃi administrativ teritoriale:
municipiul Târgu Mureş, oraşul Ungheni, comunele Albeşti, Adămuş, Crăieşti, Găneşti,
Hodac, Ibăneşti, Sânpaul, Zau de Câmpie.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând necesitatea aderării la AsociaŃia de
Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, precum şi oportunitatea aderării. Ar fi
vorba şi de master planul la nivelul judeŃului Mureş, astfel vom avea posibilitatea extinderii
reŃelei de canalizare şi de alimentare cu apă şi acolo unde momentan nu există posibilitate.
Csiki Sandor: Cu ce majoritate se adoptă acest proiect de hotărâre?
Secretar: Conform art. 45 alin. (2) litera „f” din Legea 215/2001 se cere majoritate
simplă la adoptarea acestui proiect de hotărâre.
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Matyas Janos: Comisia noastră de specialitate a fost de acord.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 12
Nu: -

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor
persoanelor cu handicap.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, ar fi vorba de angajarea dnei Bartha Irina, ca
asistent pentru dl. Pal Miklos.
Preşedinte: Rog să se voteze
Da: 12
Nu: -

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării distincŃiei “Cheia oraşului” în anul
2008 pentru dl. Ferencz Sandor Csaba - preşedintele AsociaŃiei Corale “Bocskai Istvan –
Bocskai Istvan Dalkar”.
Matyas Janos: Comisia noastră de specialitate a fost de acord.
Preşedinte: avem şi sprijinul comisiei de specilitate pentru cultură şi sport.
Primar: DistincŃia se va acorda cu ocazia zilelor oraşului Miercurea Nirajului
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 12
Nu: -

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării de staŃii de aşteptare autobuz,
stabilirea locurilor de amplasare al acestor staŃii pe raza oraşului Miercurea Nirajului şi a
satelor aparŃinătoare, precum şi stabilirea modelului acestor staŃii.
Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. Am discutat această problemă cu dl.
urbanist, am stabilit împreună locurile unde ar trebui montate aceste staŃii. În prima fază am
avea nevoie de 11 staŃii, în Miercurea Nirajului 3 buc, lângă Şcoala Generală, în centru şi la
fostul centru de plasament, 1 buc la Sântana – str. Soskut, 1 buc la Sântandrei - căminul
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cultural, 2 buc Tâmpa – lângă fosta staŃie Petrom, lângă grădiniŃă, 1 buc la Şardu Nirajului, 1
buc la Lăureni, în locul fostelor staŃii, 1 buc în satul Moşuni.
Berecki Victor: În str. Plopilor de ce nu se montează o staŃie?
Viceprimar: Am discutat de prima fază, ca să putem şi finanŃa, în viitor vom mai
cumpăra.
Imreh Attila: Nu se va distruge staŃia la capătul satului Tâmpa?
Biro Jozsef Attila: Propun o staŃie şi lângă imobilul lui Balint Gyorgy.
Matyas Janos: IniŃial în comisie am discutat despre mai multe bucăŃi, dar costă destul
de mult şi de asta am redus numărul.
Viceprimar: să votăm numărul şi la urmă mai votăm, că nu am primit oferta de la 2
firme. Pentru şedinŃa viitoare vom propune şi bugetul alocat. Să fie cu bănci, sau fără?Comisia
noastră de specialitate a propus cu bănci.
Nagy Imre: Vom pune staŃii de aşteptare în ambele părŃi ale drumului?
Viceprimar: Unde punem staŃie de aşteptare vom marca şi trecere de pietoni.
Nagy Keresztesi Jeno: taxi maxiul va merge şi la Dumitreşti?
Primar: Am vorbit cu prestatorul şi este prevăzut în program.
Imreh Attila: la buget trebuie să ne gândim şi la cheltuielile legate de turnarea de
beton.
Viceprimar: Ne am gândit la mdelul staŃiei de la Sovata este şi mai ieftin decât celelalte
oferte.
Imreh Attila: Trebuie să avem aprobare şi de la A.R.R.
Nagy Keresztesi Jeno: sunt şi întreprinzători locali să fie cerute oferte de preŃuri şi de
la ei, sunt mulŃi tâmplari. La Dumitreşti ar fi bine să avem curse regulate zilnice, cum ar fi de ex.
înainte de ora 8.
Jurista: eu propun să se amâne adoptarea acestui proiect de hotărâre, deoarece
proiectul de hotărâre nu este complet, viceprimarul să ceară până la următoarea şedinŃă oferte,
se va face antecalculaŃie până atunci, vom cunoaşte şi bugetul necesar.
Preşedinte: Să se voteze amânarea adoptării acestui proiect de hotărâre.
Da: 12
Nu: -

5

6. Discutarea cererilor depuse de medicii de familie prin care se solicită vânzarea
spaŃiilor, cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară
activităŃi conexe actului medical, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului, în baza O.U.G.
68/2008.
Primar: În urma discuŃiilor pe care le am avut în şedinŃa comisiei de specialitate, am
hotărât să se facă studiu de fezabilitate pentru stabilirea cheltuielilor, care ar fi necesare pentru
renovarea clădirilor, precum şi pentru a putea stabili cu aproximaŃie suma pe care am putea
obŃine în urma vânzării cabinetelor medicale.
Secretar: Prezintă prevederile O.U.G. 68/2008.
Dr. Tokes Endre: prezintă punctul de vedere al medicilor de familie, arătând că în cazul
în care nu se adoptă lista spaŃiilor care au destinaŃia de cabinet medical consiliul local va fi
obligat să facă modificările conform normelor.
Primar: Expune punctual de vedere al executivului, ar trebui să vedeŃi şi lipsurile
acestui act normativ, care nu este benefic pentru consiliul local. Noi nu suntem împotriva
creşterii calităŃii actului medical, de asta există contractele încheiate în anul 2004 în temeiul HG
884/2004, prin care am dat în chirie cabinetele medicale la preŃul de 1 euro/mp/an pe un termen
de 5 ani, din banii economisiŃi puteau medicii de familie să facă măcar investiŃiile minime.
Tokes Endre: Legea este aşa cum este, dar este lege, care trebuie respectată.
Primar: SituaŃia trebuie văzută în mod real.
Biro Jozsef Attila: Nu vorbim despre calitatea serviciilor medicale, doar despre
aspectele financiare.
Tokes Endre: Există standarde, care trebuie respectate de medicii de familie,
Nagy Imre: Să încercăm să ridicăm calitatea actului medical, se va vinde sau nu se va
vinde? – asta este întrebarea fiecare dintre noi ştie acest lucru.
Primar: Problema trebuie văzută şi discutată din mai multe laturile.
CSiki Sandor: Într-adevăr nu sunt condiŃii, nu există nici măcar un grup sanitary, dar
nici un WC public, la fiecare alegere promitem, dar nici până în ziua de astăzi nu am făcut unul,
cu toate că ar exista posobilitate, am zis deja şi la dl. viceprimar, am auzit că se şi ocupă de
această problemă.
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Jurista: am avut 9 dosare la instanŃă cu medicii de familie, nimeni nu poate zice că
există rea intenŃie din partea consiliului local, dimpotrivă din cauza litigiilor 2 ani a trebuit să ne
judecăm.
Bartok Iosif: Dacă până acum am fi dat curs la fiecare asemenea lege, acum nu am mai
avea nimic, nici o clădire publică.

7. Discutarea litigiului dintre oraşul Miercurea Nirajului şi SC Industrie Mică şi
PrestaŃii S.A., precum şi a măsurilor ce vor luate în vederea soluŃionării acestuia.
Jurista: prezintă obiectul discuŃiilor.
Primar: Sper că sunteŃi de acord cu propunerea executivului.

8. Diverse.
Primar: Preotul ortodox de la Moşuni a avut o ofertă foarte interesantă cu privire la
căminul cultural din Moşuni, să se dea un acord de principiu pentru a putea negocia. Fekete
Sandor solicită clarificare situaŃiei construcŃiilor de pe fostul terenul de fotbal al Centrului de
plasament, vindem sau demolăm construcŃiile?, deoarece pentru teren, fostul proprietar are titlu
de proprietate.
Jurista: Putem vinde prin licitaŃie publică, însă înainte trebuie fpcut un raport de
expertiză.
Nagy Keresztesi Jeno: Prezintă precedentul din Cluj, unde din motivul că nu s-a
reprezentat fiecare partid în fiecare comisie de specialitate s-au dizolvat comisiile.
Biro Jozsef Attila: constructorii de la blocurile ANL fac pagube în drumul public.
Nagy Imre: În legătură cu proiectul pentru confecŃionarea panourilor de la capătul
oraşului, într-adevăr am făcut anunŃul am zis şi la dl. consilier Butiurca Peter Pal să anunŃaŃi şi
voi pe cine puteŃi, dar în orice caz evaluarea ofertelor se va face de către o comisie.
Nagy Keresztesi Jeno: Eu aş fi vrut să se discute înainte ca să se concretizeze.
Bartok Iosif: Se înteabă unii oameni dacă pentru terenurile ocupate de drumurile
forestiere se vor plăti despăgubiri sau nu?
Primar: Nu se gândesc că va creşte valoarea terenurilor?
Viceprimar: S-a discutat problema înregistrării lucrărilor consiliului local. Dl. consilier
Nagy

s-a

putut

întreprinde

vreo
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măsură

în

acest

sens?

Primar: La şedinŃele de consiliu când se discută problemele vreunui sat putem cere
prezenŃa delegatului sătesc, cu aceste ocazii delegatul sătesc primeşte aceeaşi indemnizaŃie ca şi
consilierul local, la această şedinŃă am cerut ajutorul delegatului sătesc din Lăureni – GaliŃ
Petru şi al responsabilului din satul Beu – Molnar Sandor.
Csiki Sandor: Trebuie să se ia o decizie, dacă nu vreŃi să fie atacat hotărârea consiliului
local privind repartizarea locurilor în comisiile de specialitate să fie rezolvat această problemă
pe cale amiabilă.
Jurista: Hotărârea de validare trebuia atacat în termen de 5 zile în contencios
administrativ ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă consideraŃi puteŃi veni oricare dintre Dvs. cu o
propunere privind modificare Hotărârii consiliului local prin care s-a aprobat componeneŃa
nominală a comisiilor de specialitate.
Secretar: Nici un consilier nu poate fi constrâns să voteze într-un fel sau altul, această
problemă trebuie rezolvat prin negociere între partidele.
Viceprimar: Prezintă programul manifestărilor “Zilele oraşului Miercurea Nirajului”
Berecki Victor: Tot consiliul local şi executivul este invitat la programele organizate în
Sântana.
Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar,
secretar şi jurista.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa ordinară din 23
iulie 2008.

Preşedinte de şedinŃă
Bartok Iosif
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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