ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 13 februarie 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. 55 din 07 februarie 2008 .
Sunt prezenŃi 15 consilieri.
La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul juridic.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Marton József.
Preşedinte: Supun la vot materialul şedinŃei de consiliu din luna ianuarie 2008. Rog să
votaŃi să fie prezentat procesul verbal?
Da: Nu: 15
Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 13 februarie 2008.
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea
Nirajului pe anul 2008.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Îngrijire MedicoSocial Niraj pe anul 2008.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor
persoanelor cu handicap.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării PoliŃiei Comunitare în subordinea
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului precum şi al Regulamentului de organizare
şi funcŃionare al acestuia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 63/28.11.2007, privind impozitele şi taxele locale.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice
pentru anul 2008.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziŃii publice pentru
anul 2008.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării proiectului “Actele de
Proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului adunărilor pe sate pe anul 2008.
10. Discutarea referatului depus de dl. viceprimar.
11. Discutarea cererii depuse de SC BLUE COM SRL, prin care solicită vânzarea
terenului intravilan în suprafaŃă de 1327 mp situat în str. Pompierilor fără nr. Administrativ,
înscris în CF nr. 1111/N/M. Niraj, nr. cadastral 131.
12. Discutarea posibilităŃii de achiziŃionare al unui tractor pentru Primăria oraşului
Miercurea Nirajului.
13. Diverse.
Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi.
Da: 15
Nu: Nagy Emeric: Pentru operativitate rog ca comisiile de specialitate să prezinte avizele
favorabile.
Kocsis Csaba: Eu nu am fost înştiinŃat despre cele două şedinŃe extraordinare.
Am rugăminte ca să fie prezentat contul anual al execuŃiei bugetare locale pe anul
2007.
Primar: Rog pe dl. secretar să prezinte prevederile Legii 273/2006, privind finanŃele
publice locale.
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Secretar: Conform prevederilor actului normativ la care face referire dl. primar contul
anual al execuŃiei bugetare locale trebuie prezentat până la data de 31 mai pentru anul
anterior.
Primar: Eu peronal am înştiinŃat fiecare consilier local despre şedinŃele extraordinare.
Viceprimar: Avem un invitat – dl. ing. Fabian Pal – care va prezenta stadiul lucrărilor
la DC 37 Dumitreşti.
Dl. Fabian: Reabilitarea drumului de 3 km era prevăzută în etape, care consta în 20 cm
de balast, 10 cm macadam, peste asta 10 cm dublu tratament bituminos. În anul 2006 luna
decembrie s-a realizat prima fază din lucrare. A 2-a etapă s-a început în primăvara anului
2007, drumul spre calea ferată a necesitat mult material, balastul trebuia pus în mai multe
straturi. În proiect nu erau cuprinse şanŃurile laterale
Întrebări: CâŃi mc de balast au fost duşi la Dumitreşti?, cine l-a controlat?
Dl. Fabian: Am solicitat analiză de laborator, era corespunzătoare materialul, aşa cere
procedura eu m-am conformat la cerinŃe.
Veress Ludovic: A fost adus nisip sau noroi?
Kocsis Csaba: S-au cheltuit aproape 4 miliarde de lei, pentru ce la această calitate?
Sunt de acord ca constructorul să răspundă pentru calitate.
Primar: Se va reface drumul şi sperăm că se vor aloca fonduri.
Dl. Fabian: S-a depus garanŃia de bună execuŃie, din acei bani se poate repara ce s-a
stricat.
Kocsis Iosif: De ce s-a dat lucrarea în subantrepriză. VedeŃi că acum când s-a stricat
drumul nu ştim pe cine să tragem la răspundere, s-a plătit pe degeaba.
Novak Desideriu: Ca şi consilier din satul Dumitreşti au aş fi cel mai competent, dacă
am fi ştiut să nu o se ajungă baniiar fi trebuit să facem lucrarea în etape. Ceea ce s-a scris în
Nepujsag nu este adevărat , cer ajutorul Dvs. ca să fie drum bun şi în Dumitreşti , eu m-am
luptat foarte mult pentru acest lucru.
Viceprimar: Poate eu ar fi trebuit să iau primul cuvântul. Există cineva în această sală,
care s-a gândit că ceea ce facem nu va fi bine? Vă rog să ne gândim împreună pentru rezultat,
să nu tragem la răspundere pe cei care nu au nici o vină. Vă spun cum s-au întâmplat toate,
iniŃial am avut 300.000 lei, era deja toamnă târzie, banii s-au dat cu condiŃia ca să fie cheltuiŃi
în acel an.
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În anul 2007 am primit numai suma de 112.000, deci foarte puŃin.
Principalul vinovat pentru toate cele întâmplate nu este printre noi, lucrarea trebuia
făcută în etape în limita sumelor alocate, unde s-a facut trebuia făcut de tot. În continuare am
solicitat modificarea proiectului tehnic – se va face asfalt. Anul aceasta în primul trimestru vom
avea 300.000 lei.
Bartok Iosif: Se explică faptul că nimeni nu este vinovat, dacă atât s-a alocat atât era,
dar în loc să fie reparat drumul s-a făcut noroi mare , este ruşine pentru noi, trebuia făcut în
etape.
Fabian Pal: IniŃial s-au discutat aceste variante.
Kocsis Iosif: nu se discută dacă s-au executat lucrări la valoarea banilor alocaŃi sau
nu.
Dl. Fabian: S-a lucrat pentru cât s-a aloca, a fost verificat.
Nagy Emeric: Cine este vinovat de proasta coordonare? Sunt iresponsabile afirmaŃiile
verbale nefundamentate. Nu s-a verificat suficient, să se întocmească un dosar cu toate actele
legate de aceste lucrări.
Oamenii văd numai noroiul, trebuie căutat responsabilul.
Kocsis Csaba: Mă mir pentru că vicele era totdeauna atent la banii cheltuiŃi, este vorba
de bani publici.
Primar: Să ne uităm pe capitole.
Viceprimar: Am participat la drumul din Moşuni în comisie, atunci banii erau din
fonduri FRDS. La recepŃie am ajuns să fim excluşi din comisie, pentru că nu am vrut să semnăm
procesul verbal de recepŃie. L a această lucrare recepŃia nu a fost făcută, să nu creadă dl.
Kocsis că nu ştiu ce am de facut, am luptat şi până acum şi voi lupta şi în continuare.
Kocsis Iosif: Aceştia sunt poveşti dl. viceprimar.
Kocsis Csaba: aŃi spus că sunt multe lucruri, care se discută ulterior. Este adevărat că
nu ştim? Există şi controlul calităŃii lucrărilor. Să se facă o dare de seamă până la şedinŃa
viitoare.
Marton Iosif: Aceşti bani au fost cheltuiŃi sau nu? S-au executat lucrări sau nu ? Pe
hârtie probabil că da, dar faptic probabil că nu.
Dl. Fabian: s-au depus situaŃii de lucrări, am şi făcut verificări, erau executate, dar nu
sunt la grădiniŃă ca să fac gramaj.
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Bartok Iosif: Ce câştigă antreprenorul din toată afacerea aceasta.
Contabil: nu s-a înŃeles bine subantrepriza.
Preşedinte: Pentru operativitate vă rog că la punctele de pe ordinea de zi comisiile de
specialitate să prezinte avizele.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea
Nirajului pe anul 2008.
Bartok Iosif: Comisia noastră de specilaitate nu a primit materialul.
Primar: În comisiile de specialitate au fost discutate proiectele de buget. Este un buget
bun faŃă de anii precedenŃi.
Contabil: Toată lumea poate fi mulŃumită, inclusiv şcolile.
Preşedintele comisiei: s-a discutat aseară în comisii proiectul de buget, au fost prezente
şi contabilele de la cele 2 instituŃii.
Kocsis Csaba: Propun 17.000 lei pentru aniversarea corului din Miercurea Nirajului.
Dorim să se Ńină acest eveniment, precum şi pentru finanŃarea ansamblului folcloric.
Preşedinte: S-a discutat mult şi bine.
Bartok Iosif: De ce s-a pus o sumă aşa de mare pentru carburanŃi.
Adorjani Arpad: Pentru protecŃia civilă s-au pus bani în buget. Copii din casele de tip
familial fac navetă la Tg. Mureş.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, conform propunerii.
Da: 15
Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Îngrijire MedicoSocial Niraj pe anul 2008.
Jurista: prezintă proiectul de buget al Centrului de Îngrijire Medico Social Niraj.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: -
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor
persoanelor cu handicap.
Jurista: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: -

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării PoliŃiei Comunitare în subordinea
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului precum şi al Regulamentului de organizare
şi funcŃionare al acestuia.
Nagy Emeric – secretarul comisiei economice: comisia noastră de specialitate este de
acord cu organigrama de 5 angajaŃi. Propunem ca să fie angajate persoane vorbitoare de lb.
Maghiară, prin concurs şi selecŃie organizată în condiŃiile legii.
S-a discutat şi atitudinea unor poliŃişti din Miercurea Nirajului, vrem paşi mai concreŃi
în privinŃa celor discutate.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: -

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 63/28.11.2007, privind impozitele şi taxele locale.
Jurista: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: -

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice
pentru anul 2008.
Secretar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
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Da: 15
Nu: -

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziŃii publice pentru
anul 2008.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: -

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării proiectului “Actele de
Proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”.
Nagy Emeric: Sprijinul acordat comunităŃilor de romi este o mare prostie, astfel se face
legiferarea ilegalităŃilor.
Adorjani Arpad: Eu aşa îmi amintesc că s-a discutat acest proiect şi în şedinŃa de
consiliu. Se dau bani pentru pentru persoane care fură produsele de pe câmp, au fura şi până
acum şi vor fura şi în continuare, sunt persoane care nu sunt capabili să facă nici cele mei
minime eforturi pentru ase dezvolta.
Viceprimar: Dacă Vă aduceŃi aminte de dl. Togănel când a afirmat că casele de tip
familial vor fi populate cu copii de etnie maghiară. Ar fi bine să se solicite un program de
populare a acestor case cu copii maghiari. În ceea ce priveşte programele pentru romi, ei
votezaă cu partidul care le promite mai mult, au năvălit toată Europa, şi se dau bani europeni.
Terenurile pe care construiesc romii din Lăureni sunt în proprietatea statului roman.
Gligor Robert Laszlo: Ei au construit ilegal fiecare a îngrădit atât cât a dorit. Noi care
suntem în preajma lor ştim cel mai bine care sunt nevoile lor.
Nagy Emeric: Nu vedeŃi ceva voit în deciziile Consiliului JudeŃean ? S-au cumpărat 3
case de tip familial în Miercurea Nirajului, de ce nu s-au cumpărat la Luduş, de unde au fost
aduşi copii.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: Nu: 15
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului adunărilor pe sate pe anul 2008.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: -

10. Discutarea referatului depus de dl. viceprimar.
Viceprimar: Este vorba de indicatoarele de la marginea oraşului, ar costa 35.000 lei,
sculptate din lemn cu litere standard. Şi la şcoli ar trebui să se facă porŃi ornamentate.
Preşedinte: Să se vină cu propuneri concrete şi vom alege varianta corespunzătoare.

11. Discutarea cererii depuse de SC BLUE COM SRL, prin care solicită vânzarea
terenului intravilan în suprafaŃă de 1327 mp situat în str. Pompierilor fără nr. Administrativ,
înscris în CF nr. 1111/N/M. Niraj, nr. cadastral 131.
Nagy Emeric: Nu vindem terenuri.
Szantho Tiberiu: Nu sunt pentru vânzare.
Bartok Iosif: Să nu vindem.
Viceprimar: S-au mai făcut înstrăinări pentru întreprinzătorii privaŃi. Trebuie create
posibilităŃi pentru a se putea investi. Trebuie gândit bine, să se vândă la un preŃ real.
La ce s-ar putea folosi, dacă nu s-ar vinde?
Kocsis Iosif: Nu se poate folosi pentru alte scopuri, să se facă expertiză de evaluare.

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 13
februarie 2008.

Preşedinte de şedinŃă
Marton József

Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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