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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 

 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 

Încheiat azi, 28 mai 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. 205 din 25 mai 2008. 

Sunt prezenŃi 13 consilieri, lipsesc motivat Csiki Sandor, Molnar Sandor. 

La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul şi consilierul juridic.  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Marton Jozsef. 

 

Primar: prezintă ordinea de zi a şedinŃei din data de 28 mai 2008.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeŃei de 6300 

mp teren forestier, din UP VII Vărgata, ua 59 A – V, şi ocupării definitive a suprafeŃei de 1150 

mp, din care 345 mp cu defrişare, iar 805 mp fără defrişare din U.P. VII Vărgata, ua 59 A, 

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului, în scopul realizării sondei de exploatare 140 

Eremieni de către Societatea NaŃională de Gaze Naturale Romgaz S.A. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinŃei din data de 28 mai 2008. 

Da: 13 

Nu: - 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeŃei de 6300 

mp teren forestier, din UP VII Vărgata, ua 59 A – V, şi ocupării definitive a suprafeŃei de 1150 

mp, din care 345 mp cu defrişare, iar 805 mp fără defrişare din U.P. VII Vărgata, ua 59 A, 

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului, în scopul realizării sondei de exploatare 140 

Eremieni de către Societatea NaŃională de Gaze Naturale Romgaz S.A. 

 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Nagy Emeric: Vor să cumpere terenul? 

Jurista: Codul silvic reglementează regimul juridic al acestor terenuri. PreŃul 

terenului este calculat de către ocolul silvic. 

Szantho Tiberiu: Sunt implicat în această problemă deoarece sunt din satul Moşuni.  

Adorjani Arpad: Să ne gândim un pic, suntem proprietari de terenuri forestiere dar 

trebuie să ne supunem anumitor legi. Este vorba de violarea proprietăŃii. 

Viceprimar: sunt interese personale speciale, la care trebuie să ne supunem. 

Bartok Iosif: Sunt de acord, dar vânzarea terenului să fie cu negociere dintre 

proprietarul terenului şi solicitantul ROMGAZ. Să se dea conform Certificatului de urbanism. 

Vânzarea să se facă la preŃ negociat şi să se construiască drumul dinspre Moşuni. 

Adorjani Arpad: Când nu vor mai avea nevoie de acest teren să dea înapoi. 

Viceprimar: Poate că peste 20 de ani se va desfiinŃa staŃia de exploatare, terenul în 

acest caz să fie predat consiliului local. 

Bartok Iosif: Dacă nu o să fie de acord cu reabilitarea drumului dinspre Moşuni, nu 

voi adopta hotărârea. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 13 

Nu: - 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

Primar: Nu sunt bani suficienŃi pentru organizarea alegerilor locale. Ar trebui 

modificat bugetul local la 3 articole:  în sensul includerii cheltuielilor legate de alegerile locale 

în art. 10 – cheltuieli salariale a sumei de 50.000 lei, în art. 20 cheltuieli materiale – a sumei de 
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5.000, iar în art. 57 cheltuielile legate de tichetele cadou, 1469,60 lei – reglementat prin Legea 

396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, 750 lei reglementat 

prin Legea 482/2006, privind acordarea de trusouri pentru nou-născuŃi. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 13 

Nu: -  

 

Primar: prezintă referatul viceprimarului oraşului Miercurea Nirajului cu nr. de 

înregistrare 3491 din 22.05.2008, prin care se solicită de la membrii consiliului local să ia 

atitudine împotriva persoanei care a publicat pe formul “Nyarad Tv” un articol jignitor, 

calomnios. 

Kocsis Iosif: Nu sunt de acord cu cele descrise.   Asemenea atitudine nu trebuie 

tolerată. 

Bartok Iosif: să –şi asume  consecinŃele faptei. 

Kocsis Csaba: Sunt de acord, vă promit că o să zic dacă aflu ceva legat de această 

persoană. 

Csizmadia Gheorghe: sunt de acord cu colegii, măcar între noi să fie tras la 

răspundere. 

Gligor Robert Laszlo: Şi eu sunt curios să aflu cine este faptuitorul, este un fenomen 

foarte grav pentru că nu numai noi citim aceste lucruri, dar şi familiile noastre, cunoscuŃii, 

prietenii din Ńară şi nu numai. Sunt persoane sub 35 de ani care tot scriu, este vorba de un cerc 

restrâns. Am şi rugat pe un administrator să interzică publicarea unor asemenea teme pe forum. 

Csizmadia Gheorghe: Să se răspundă tot pe forum la acuzaŃii, cum ar fi nevoie  şi în 

cazul lui Farkas Karoly. 

Adorjani Arpad: Data trecută s-a zis că noi şi nu eu. Credeau că voi mânca tărâŃa. Mi 

–e ruşine că munca noastră este denigrată la alt nivel. Sunt printre noi oameni care au dat 

drumul duhului din sticlă. În numele unui organ au făcut tinerii exact ce au vrut ca să scape de 

noi, nu trebuia să procedeze astfel. Au plănuit foarte bine această schimbare de generaŃie. Aşa au 

făcut de parcă noi am fi lucrat în cei 4 ani împotriva comunităŃii. 

Sunt sigur că făptuitorul are informaŃii foarte precise şi le obŃine din surse apropiate 

de noi. Dacă măcar 2 dintre acuzaŃii ar fi adevărate ar fi altă situaŃie, dar aşa este vorba despre 
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un atentat împotriva noastră. Nu am fost uniŃi în cei 4 ani. Ştiu foarte puŃine lucruri despre 

braconaj. 

Novak Desideriu: Şi eu am aceaşi părere ca şi dl. Adorjani. Eu am fost jucător de 

schimb. Eu nici măcar nu ştiu ce este internetul. Vreau să întreb şi pe dl. Borbely  este adevărat 

ce s-a zis în acel articol? 

Dacă nu este adevărat poŃi dormi liniştit. 

Primar: Eu să iau atitudine? Să se uite ce s-a scris, să uitaŃi toate acestea, să vă 

liniştiŃi. 

Borbely Mihail: Să se ia atitudine, să nu daŃi uitării. 

Marton Iosif:  cele scrise se citesc nu numai la nivel de Miercurea Nirajului, dar şi în 

străinătate. Sunt persoane dornice să facă scandal. Omul poate să ierte dar de uitat nu poate să 

uite. Voi încerca şi eu să ajung în urma lui. 

Nagy Emeric:  Am vorbit mult în cei 4 ani. Am obiecŃii faŃă de consemnarea acestor 

lucruri în procesul verbal al consiliului local. Prealegerile au fost organizate de UDMR, acum 4 

ani v- am atenŃionat asupra capcanelor prealegerilor. În acest mesaj nimic nu este mai jignitor de 

acele articole scrise de Csiki Sandor în ziarul “Europia Ido”. Vă rog să răsfoiŃi acest ziar pentru 

că în mod repetat a jignit consilierii locali.  

Textul jignitor este scris de un om inteligent, în continuare eu nu comentez. 

Am avut o relaŃie bună cu dl. viceprimar, eu aşa consider că ar fi trebuit să formulăm 

o scrisoare semnată de toŃi consilierii pe care să trimitem dlui viceprimar şi în care să prezentăm 

atitudinea, poziŃia  noastră faŃă de afirmaŃiile jignitoare adresate viceprimarului. 

Eu am slujit interesele comunităŃii şi ale formaŃiunii, care m-a trimis în acest organ. 

Consiliul local poate să ia atitudine. 

Adorjani Arpad: Să se publice acolo pe net unde s-a publicat denigrarea. 

Asztalos Ioan: Sunt de acord cu colegii mei asemenea atitudine nu trebuie tolerată, 

este ruşine nu numai pentru dl. viceprimar, dar şi pentru noi şi pentru întreaga comunitate. Vă 

doresc mult succes în continuare, multă sănătate celor care ne vor urma.  

Szantho Tiberiu: Să se afle neapărat cine este persoana respectivă. 

Viceprimar: Vă mulŃumesc că aŃi luat atitudine împotriva celor susŃinute împotriva 

mea. Mă bucurcă  am şi susŃinători dar şi duşmani am din ce în ce mai mulŃi. Consider că am 

făcut multe pentru comunitate, dar mai puteam să fac multe. 
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Preşedinte: Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar şi  

jurista. 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa ordinară din 28             

mai 2008. 

 

 

Preşedinte de şedinŃă 

 Csizmadia György     Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


