ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 19 martie 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. 108 din 13 martie 2008.
Sunt prezenŃi 15 consilieri.
La şedinŃă participă viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul juridic.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Marton József.
Preşedinte: Supun la vot materialul şedinŃei de consiliu din luna februarie 2008. Rog să
votaŃi.
Da: 14
Nu: 1
Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 19 martie 2008.
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern pentru
realizarea investiŃiei publice de interes local „Modernizare drumuri forestiere în Miercurea
Nirajului, judeŃul Mureş”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare al imobilului situat în
satul Moşuni nr. 27 în favoarea Parohiei Reformate Tâmpa – filiala Moşuni.
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4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcŃionare a ReŃelei Electronice a ComunităŃii Locale RECL şi a Regulamentului de ordine
interioară pentru Punctul de Acces Public la InformaŃie (PAPI).
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor proiectului „Actele de
proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”, precum şi
cofinanŃarea proiectului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de Studii de fezabilitate şi Proiecte
tehnice pentru reabilitarea grădiniŃelor din Miercurea Nirajului şi Şardu Nirajului.
7. Discutarea cererii depuse de SC Erma Prod Com SRL, prin care se solicită
vânzarea terenului în suprafaŃă de 467 mp, situat în Miercurea Nirajului, str. Pompierilor nr.
29/A.
8. Discutarea cererii depuse de Parohia Reformată Miercurea Nirajului.
9. Diverse.
Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi.
Da: 13
Nu: 2 (Kocsis Csaba, Nagy Emeric)
Nagy Emeric: În şedinŃa anterioară s-a votat legal despre proiectul de hotărâre de la
punctul 5 de pe ordinea de zi, nu înŃeleg de ce s-a pus încă o dată pe ordinea de zi această
problemă.
Kocsis Csaba: Eu o să votez contra la fiecare punct de pe ordinea de zi, deoarece nu mi
s-a pus la dispoziŃie controlul calităŃii lucrărilor la DC 37 Dumitreşti – Miercurea Nirajului şi
nici execuŃia bugetară pe anul 2007.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
Contabil: Prin adresa nr. 68.755/NI/07.02.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi LocuinŃelor, s-a repartizat oraşului Miercurea Nirajului oraşului Miercurea Nirajului
suma de 20.000 lei cu destinaŃia de „Transferuri între unităŃi ale administraŃiei publice –
Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar”.
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Pentru Şcoala Generală ar trebui să transferăm 20.000 lei din trimestrul II în trimestrul
I pentru finanŃarea cheltuielilor materiale: gaz, iluminat public.
Pentru realizarea drumurilor forestiere trebuie să dăm în avans sumele pentru rata I,
acest program se va derula până în luna septembrie. Ne-am gândit că o să punem 500.000 lei de
la capitolul canalizare, staŃie de epurare, 300.000 lei din fondul de rulment.
Ca să nu ajungem în situaŃia în care nu o să putem plăti, să deschidem o linie de credit
în acest sens.
AsociaŃia Sportivă a cumpărat un utilaj şi se solicită să dăm bani în plus pentru
asociaŃie, ar fi bine să cumpărăm noi acest utilaj, ca să nu avem surpriza ca la un moment dat
nu o să-l putem folosi, este vorba de 7.000 lei.
Pentru funcŃionarea PoliŃiei Comunitare pe 9 luni ar fi necesar 70.000 lei, nu putem
majora majora nivelul veniturilor.
Bartok Iosif: nu o să trebuiască ca toŃi banii să plătim deodată.
Contabil: Ar fi un lucru de durată trebuie să ne gândim pe tot anul, acest buget s-ar
împărŃi în felul următor: 50.000 lei pentru salarii, 20.000 lei pentru dotare.
Totodată trebuie inclus în buget 357.000 lei pentru DC 37, 222.876 lei pentru
reabilitarea, modernizarea şcolilor din Moşuni, Lăureni, Sântandrei.
Csiki Sandor: O să votez pentru dotarea poliŃiştilor comunitari numai în cazul în care
se vor acorda tichete de cadouri promise pentru profesori.
Gligor Robert Laszlo: Nu s-a discutat acest punct de pe ordinea de zi în şedinŃa
comisiei noastre de specialitate.
Nagy Emeric: Aşa ştiu că astăzi s-a primit adresă de la Consiliul JudeŃean Mureş
referitor la tichetele de cadouri. Eu sunt pentru poliŃia comunitară, dar dacă cerem bani în
împrumut pentru drumurile forestiere să cerem bani şi pentru poliŃia comunitară.
Kocsis Iosif: Nu ştiu cine a făcut proiectele, deoarece nu ne au fost prezentate situaŃiile
solicitate în acest sens.
Adorjani Arpad: L a rectificarea de buget, rog să votăm fiecare capitol separat.
Csiki Bela: Programul Sapard trebuie finanŃat până în septembrie. Este o procedură
foarte dificilă, pentru a 3-a etapă ar trebui să luăm creditul.
Gligor Robert Laszlo: Nu am primit raportul primarului arătat în proiectul de hotărâre.
Dlui consilier Nagy zic că termenul pentru programul Sapard expiră până în toamnă.
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Săptămâna trecută s-a zis la Consiliul JudeŃean Mureş că plăŃile de la Sapard vor fi decontate în
45 zile.
Kocsis Iosif: Este pentru prima dată când aud despre contribuŃie.
Csiki Bela: Este vorba numai de avans, nu de contribuŃie.
Viceprimar: Avem nevoie de 33% la fiecare etapă din proiect. Pe 28 septembrie
trebuie făcut recepŃia finală, recepŃia parŃială pe 28 aprilie, poate nu o să fie executat exact 33
%, la Sapard se plăteşte numai cota ce s-a realizat din proiect. Ca şi Consiliul Local de după
alegeri să poată lucra este nevoie ca noi să începem procedura deschiderii liniei de credit.
Kocsis Csaba: Am zis că votez contra, dar cine va executa lucrarea?
Viceprimar: SC Drumuri şi Poduri S.A
Csiki Sandor: Propun să votăm separat fiecrae punct de la rectificarea de buget.
Gligor Robert Laszlo: Era bine să vină cineva la şedinŃa comisiei noastre de
specialitate.
Preşedinte: Rog să se voteze pentru rectificare de buget: 357.000 lei pentru DC
37Dumitreşti, 222.876 lei pentru reabilitarea, modernizarea şcolilor din Moşuni, Lăureni,
Sântandrei, 20.000 lei cu destinaŃia de „Transferuri între unităŃi ale administraŃiei publice –
Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar”.
Da: 14
Nu: 1 (Kocsis Csaba)
Preşedinte: Rog să se voteze pentru rectificare de buget: - 70.000 lei pentru PoliŃia
Comunitară.
Da: 14
Nu: 1 (Kocsis Csaba)
Preşedinte: Rog să se voteze pentru rectificare de buget: 7.000 lei pentru utilaj.
Da: 14
Nu: 1(Kocsis Csaba)
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Contabil: Există o listă de investiŃii, care ar trebui regrupat cu 900.000 lei la drumurile
forestiere, am aloca următoarele sume de bani: 300.000 lei din buget, 600.000 lei din fondul de
rulment.
Preşedinte: Rog să se voteze acest punct din rectificarea de buget:
Da: 13
Nu: 2

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern pentru
realizarea investiŃiei publice de interes local „Modernizare drumuri forestiere în Miercurea
Nirajului, judeŃul Mureş”.
Contabil: Prezintă procedura deschiderii liniei de credit.
Preşdinte: Rog să se voteze
Da: 12
Nu: 3 (Kocsis Csaba, Kocsis Iosif, Nagy Emeric)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare al imobilului situat în
satul Moşuni nr. 27 în favoarea Parohiei Reformate Tâmpa – filiala Moşuni.
Szantho Tiberiu: Rog să se voteze acest proiect de hotărâre, ar trebui renovat acest
imobil.
Gligor Robert Laszlo: Consider că termenul de 5 ani ar fi de ajuns.
Csiki Sandor: Să dăm în administrare acest imobil în favoarea Bisericii pentru termen
similar cu cel în care comuniştii au folosit imobilul.
Preşedinte: Cine este pentru darea în administrare al imobilului situat în satul Moşuni
nr. 27 în favoarea Parohiei Reformate Tâmpa – filiala Moşuni pentru un termen de 10 ani.
Da: 13
Nu: 2

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcŃionare a ReŃelei Electronice a ComunităŃii Locale RECL şi a Regulamentului de ordine
interioară pentru Punctul de Acces Public la InformaŃie (PAPI).
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Gligor Robert Laszlo: O să fie angajaŃi şi alte persoane sau numai Szavuj Zsigmond şi
Borbely Attila. De ce nu s-a pus panou şi în limba maghiară?
Kocsis Csaba: Să înŃeleg că avem un post liber de informatician în cadrul Primăriei?
Jurista: Nu, atribuŃiile de informatician sunt îndeplinite la Primărie tot de Borbely
Attila
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 14
Nu: 1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor proiectului „Actele de
proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”, precum şi
cofinanŃarea proiectului.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Nagy Emeric: De ce s-a pus încă odată pe ordinea de zi acest punct.
Kocsis Csaba: O echipă din Primărie şi reprezentanŃii Consiliului JudeŃean Mureş vor
stabili categoriile de familii care vor stabili lista beneficiarilor proiectului.
Viceprimar: Putem vedea şi din ştiri România cum este reprezentat. S-a stabilit o sumă
şi pentru judeŃul Mureş în scopul finanŃării de programe pentru romi. Există o categorie de
persoane care nu poate face nici actele lor de identitate, nu vrem să punem în legalitate familiile
care au construit în mod ilegal.
Gligor Robert Laszlo: Sunt curios că se vor da CF –uri pentru terenuri?
Asztalos Ioan: Nu s-au efectuat lucrările pentru ajutorul social.
Csizmadia Gyorgy: Şi acest lucru este problema localităŃii noastre.
Bartok Iosif: Să nu se identifice terenuri, să nu fie date Titluri de Proprietate, CărŃi
Funciare pentru terenurile romilor. Sunt de acord cu votarea acestui proiect de hotărâre ca să
fie puse în legalitate numai în privinŃa actelor de identitate.
Nagy Emeric: Nu am cunoscut prevederile proiectului, de exemplu primarul din Sovata,
Găleşti nu au participat în proiect. Este suspicios ca toate construcŃiile romilor să fie pe
terenurile oraşului. Cererea mea la Legea 247/2005 a fost respinsă pentru că nu am putut să fac
dovada calităŃii de persoană decedată al unchiului meu.
Kocsis Csaba: Nimeni nu ne a obligat la participarea în program.
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Csiki Sandor: M-a sunat secretarul înainte de şedinŃă, dar nu pot să votez acest proiect
de hotărâre pentru că de exemplu consilierul local Gligor Robert are probleme grave în satul
Tâmpa şi ei nu pot să beneficieze de acest proiect.
Adorjani Arpad: Eu am următoarea idee despre acest proiect: probabil şi conducerea
judeŃului a fost întrebat de acest proiect, astfel şi pentru localitatea noastră s-a făcut propunere.
Cu ocazia şedinŃei s-au făcut calcule. Nu înŃeleg de ce nu respectă aceste persoane legile.
Trebuie să ne gândim şi la faptul că dacă aceşti oameni ar avea act de identiate ar vota, astfel ar
avea aceaşi calitate de votant ca şi oricare dintre noi. Din aspecte umanitare am putea vota
acest proiect de hotărâre. Eu aşa ştiu că la nivelul localităŃii noastre nu există clanuri, care ne
cauzează probleme. Preşedintele Consiliului JudeŃean Mureş ar avea nevoie de ajutorul nostru.
Marton Iosif: PoliŃia nu poate amenda persoanele, deoarece nu se pot identifica, nu au
acte de identitate.
Gligor Robert Laszlo: Acest proiect de hotărâre are lipsuri, care se datorează faptului
că nu am fost consultaŃi.
Csiki Sandor: Să amânăm votarea acestui proiect de hotărâre.
Bartok Iosif: Să votăm numai pentru acte de identitate.
Kocsis Csaba: Să amânăm adoptarea acestui proiect de hotărâre pentru o lună.
Nagy Emeric: De ce sprijinim pe romi?
Viceprimar: Să dăm Titlu de Proprietate, Cartea Funciară nu este posibil aşa cum zice
şi dl. Bartok, trtebuie să acordăm şansă şi pentru această categorie de persoană.
Preşedinte: Numai pentru actele de identitate să se voteze proiectul de hotărâre numai
art. 2 din acest proiect de hotărâre.
Da: 10
Nu: 5 (Kocsis Iosif, Kocsis Csaba, Nagy Emeric, Asztalos Ioan, Csiki Sandor)
Preşedinte: Lista beneficiarilor proiectului, art. 1 din prezenta hotărâre se va vota la
următoarea şedinŃă a consiliului local, care se va întocmi de către compartimentul de asistenŃă
socială şi consilieri.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de Studii de fezabilitate şi Proiecte
tehnice pentru reabilitarea grădiniŃelor din Miercurea Nirajului şi Şardu Nirajului.
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Viceprimar: Ar trebui să întocmim Studii de fezabilitate şi Proiecte tehnice pentru
reabilitarea grădiniŃelor din Miercurea Nirajului şi Şardu Nirajului.
Kocsis Iosif: Cine va efectua lucrarea?
Csizmadia Gheorghe: Nu vă întrebaŃi câŃi romi o să fie în aaceste grădiniŃe?
Viceprimar: Ar trebui aprobat şi Proiectul tehnic refăcut pentru DC 37 Dumitreşti.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu: 2

7. Discutarea cererii depuse de SC Erma Prod Com SRL, prin care se solicită
vânzarea terenului în suprafaŃă de 467 mp, situat în Miercurea Nirajului, str. Pompierilor nr.
29/A.
Bartok Iosif: Dacă nu am vândut terenul pentru SC BLUE CON SRL la şedinŃa
anterioară să nu vindem nici pentru SC Erma Prod Com SRL, propun să nu vindem.
Viceprimar: Până nu se face podul peste Niraj să nu vindem pentru că nu se ştie ce
suprafaŃă o să ne trebuiască.
Kocsis Iosif: Eu propun ca până la alegeri să nu vindem nimic.
Csizmadia Gyorgy: Nu ştiu care este terenul, care se solicită spre cumpărare pe planul
de situaŃie.
Preşedinte: Din discuŃii a reieşit faptul că terenul solicitat spre cumpărare de SC Erma
Prod Com SRL, proprietatea consiliului local, nu este de vânzare în momentul de faŃă, să se dea
răspuns în acest sens.

8. Discutarea cererii depuse de Parohia Reformată Miercurea Nirajului.
Nagy Imre: De ce se cere sprijin pentru renovarea clădirii „Bocskai”, dacă au bani
pentru renovarea imobilului „Dalardahaz”. Am dat bani şi pentru reparrae ceasului din turn,
dar ei nu ne au ajutat niciodată.
Viceprimar: Să le dăm clădirea în folosinŃă gratuită, dacă dovedesc că atât clădirea
cât şi terenul le aparŃine.
Nagy Emeric: Au primit sprijin chiar în mai multe rânduri.
Kocsis Iosif: Şi eu propun ca să dăm acel imobil în favoarea Bisericii Reformate.
8

Csizmadia Gheorghe: Pe vremuri nu am fost de acord ca să dăm clădirea pentru
amenjarea unui studio pentru Nagy Imre junior. Şi eu sunt pentru darea în administrare al
clădirii în favoarea Bisericii Reformate.
Csiki Sandor: Eu sprijin toate cele 3 cereri ale Parohiei Reformate.
Preşedinte: Pentru următoarea şedinŃă a consiliului local să fie întocmite proiecte de
hotărâre.
Nagy Emeric: Sunt aproape sigur că noi nu o să vedem lista beneficiarilor de la pct. 4
de pe ordinea de zi.

9. Diverse.
Molnar Sandor: Prezintă cererea AsociaŃiei Pro Beu.
Preşedinte: Consider că ar trebui să acordăm sprijin.
Asztalos Ioan: În legătură cu păşunile ar trebui să fie încheiate contracte noi de
închiriere.
Viceprimar: Nu există hotărâre din partea consiliului local, nu este vorba despre un
contract de arendare, este vorba despre o problemă care există la nivelul întregii colectivităŃi.
Gligor Robert Laszlo: Nu am avut alocaŃi bani pentru clădirea fostului Centru de
Plasament?, care este situaŃia terenului Veress?
Kocsis Csaba: Cer sprijin pentru deplasarea a 3 elevi din clasele IV la Arad pentru a
putea participa la concursul de lb. maghiară.
Kocsis Iosif: LocaŃia pentru locuinŃele ANL a fost săpată la locul stability în proiect?
Oile iarăşi au ieşit pe terenuri, 1 ha de teren mi-a fost distrus acum câteva zile.
Nagy Emeric: Am fost la Jaszbereny de joi până luni, 6 clase din Şcoala Generală au
început deja colaborarea. Primarul din oraşul Jaszbereny ar vrea colaborarea şi la nivelul
celor 2 localităŃi.

Ar trebui să se facă ceva şi cu apele care vin de la “Csere”. Din păcate

Sântandreiul nu prea a primit sprijin din partea autorităŃii locale. Consilierii, care acceptă
încă un mandat ar trebui să ia măsuri de schimbare.
Gligor Robert Laszlo: Anul trecut la Jaszbereny s-a trimis o delegaŃie, care nu a făcut
mare lucru.
Novak Desideriu: Sunt probleme cu terenurile agricole, de exemplu cazul dnei
Moldovan Ilona – cu terenul din Bicsok.
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Câinile păstorilor de oi sunt foarte periculoşi şi pentru copii, care merg la grădiniŃă.
Aştept PoliŃia Comunitară să facă aceste lucruri.
Bartok Iosif: Existau

comisii pentru vânzarea lemnului, de ce s-a pus pe card

indemnizaŃiile noastre de consilier local?
Există un pod pe VeŃca, care ar trebui reparat. Deoarece la DC 37 Dumitreşti a greşit
dirigintele de şantier se va face mai multă lucrare la asfaltare?
Marton Iosif: la noi, în strada Sântandrei există o turmă de oi, care nu pleacă
niciodată din localitate, numai iese pe păşune şi înapoi.
Viceprimar: În ceea ce priveşte şcoala din Dumitreşti, trebuie să vă zic că nu mai sunt
bani, ca atare nu se poate face lucrarea.
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 19
martie 2008.

Preşedinte de şedinŃă
Marton József

Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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