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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. 258  din 24 iunie 2008. 

Sunt prezenŃi 15 consilieri. 

La şedinŃă participăprimarul,  viceprimarul, secretarul oraşului, referentul contabil şi 

consilierul juridic.  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Barabas Lorant. 

Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 30 iunie 2008. 

 
Ordinea de zi:  
 

1. Validarea mandatelor consilierilor locali Bartok Iosif, Berecki Victor şi depunerea 

jurământului. 

2. Completarea Hotărârii consiliului local nr. 6/18.06.2008, privind alegerea 

membriilor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului Miercurea 

Nirajului. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului. 

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

Miercurea Nirajului. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor 

persoanelor cu handicap. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică a masei 

lemnoase pe picior, proprietatea consiliului local. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor legate de „Zilele 

oraşului Miercurea Nirajului”şi bugetul acestor manifestări. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor proiectului „ Actele de 

proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de indicatoare la marginile 

oraşului Miercurea Nirajului şi stabilirea modelului acestor indicatoare. 

10. Discutarea amplasării unor spaŃii de aşteptare în staŃiile de autobuz de pe raza 

oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparŃinătoare. 

11. Discutarea petiŃiei depuse de consilierii locali Bartok Iosif, Berecki Victor, Biro 

Jozsef Attila, Butiurca Peter Pal, Csiki Sandor, Nagy Keresztesi Jeno. 

12. Discutarea plângerii depuse de dl. Bartok Iosif. 

 

Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi. 

Da: 15 

Nu: - 

 

Butiurca Peter Pal: Propun ca pct. 11 să fie discutat odată cu pct. 2 de pe ordinea de zi. 

Preşedinte: Rog să se voteze propunerea dlui Butiurca. 

Da: 15 

Nu: - 

 

1. Validarea mandatelor consilierilor locali Bartok Iosif, Berecki Victor şi depunerea 

jurământului. 

Jurista: Dat fiind faptul că, consilierii independenŃi Bartok Iosif, Bereczki Victor nu au 

putut fi validaŃi în cadrul  şedinŃei de constituire din data de 18.06.2008, deoarece în cazul 

dânşilor raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor nu a apărut până la data mai sus 

amintită în Monitorul Oficial al României, partea I, conform prevederilor Legii 334/2006, 

privind finanŃarea activităŃii partidelor politice şi a campaniilor electorale, s-a amânat 

validarea lor până la următoarea şedinŃă. Dânşii au apărut în Monitorul Oficial nr. 457 din 19 

iunie 2008, ca atare în cadrul şedinŃei din data astăzi cei 2 consilieri locali pot fi validaŃi. 
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Comisia de validare a mandatelor examinează legalitatea alegerii consilierilor Bartok 

Iosif, Berecki Victor în acest scop se încheie proces verbal care constituie anexa nr. 1 prin care 

este elaborată propunerea de validare.  

Preşedinte: Rog să fie validate mandatele celor 2 consilieri locali. 

 Da: 15 

 Nu: -  

După validarea mandatelor se procedează la depunerea jurământului. Secretarul dă 

citire textul jurământului, după care consilierii validaŃi se prezintă în ordine alfabetică în faŃa 

mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din ConstituŃie şi Biblie, după care 

pronunŃă cuvântul „jur” şi semnează jurământul de credinŃă din care unul se înmânează 

consilierului, iar unul se păstrează la dosarul de validare. 

 

 

2. Completarea Hotărârii consiliului local nr. 6/18.06.2008, privind alegerea 

membriilor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului Miercurea 

Nirajului. 

11. Discutarea petiŃiei depuse de consilierii locali Bartok Iosif, Berecki Victor, Biro 

Jozsef Attila, Butiurca Peter Pal, Csiki Sandor, Nagy Keresztesi Jeno. 

Biro Jozsef Attila: Nu s-a respectat configuraŃia politică la stabilirea comisiilor de 

specialitate, partidul noastru nu are membru în comisia de buget- finanŃe. 

Butiurca Peter Pal: Să cerem părerea juriştilor, dacă este obligatoriu sau nu  

participarea tuturor  partidelor în fiecare comisie de specialitate. 

Biro Jozsef Attila: nu înŃeleg ce legătură are un jurist cu comisia de specialitate pentru 

cultură. 

Nagy Imre: Juriştii au spus că trebuiau negociate aceste lucruri între partide. 

Csiki Sandor: Rog pe dl. Barabas să conducă şedinŃa de consiliu şi să nu dea explicaŃii. 

Este nostim ca un jurist să facă parte din comisia de cultură. 

Bartok Iosif: De ce este atât de  important pentru UDMR să fie singur în comisia 

juridică şi de buget finanŃe? 

Biro Jozsef Attila: Probabil că dl. Barabas cântă seara şi ar fi adecvat pentru comisia 

de cultură. 
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Preşedinte: Rog să votaŃi, doriŃi să faceŃi alte propuneri pentru comisiile de 

specialitate? 

Da: 6 

Nu: 9 

 

Preşedinte: Rog să votaŃi completarea Hotărârii consiliului local nr. 6/18.06.2008, 

privind alegerea membriilor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului 

Miercurea Nirajului, conform proiectului de hotărâre. 

Da: 11 

Nu: 4 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Nagy Keresztesi Jeno: Am văzut în regulament că există posibilitatea întocmirii actelor 

şedinŃei consiliului local şi în limba maghiară, de ce nu profităm de aceste prevederi legale? 

este dreptul nostru. 

Secretar: nu putem întocmi toate actele şi în limba maghiară, nu avem timp la dispoziŃie 

pentru această lucrare nici eu, nici dra juristă, dacă doriŃi să proimiŃi actele şi în lb maghiară 

trebuie angajat o persoană, care să aibă această atribuŃie. Eventual convocatorul şedinŃei 

putem traduce şi în limba maghiară. 

De şedinŃa următoare doresc să înregistrez şedinŃele consiliului local, o să le arhivăm, 

ca să nu avem discuŃii şi probleme ulterioare. Fiecare dintre noi trebuie să – şi asume 

răspunderea pentru opinia exprimată. 

Nagy Imre: Municipiul Tg. Mureş va achiziŃiona un nou sistem de înregistrare, o să 

încerc să fac rost de cel vechi, ne ar putea fi de folos. 

Csiki Sandor: Solicit ca ordinea de zi a şedinŃelor să fie afişat şi în limba maghiară la 

parterul Primăriei. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 15 

Nu: - 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre, ar trebui rectificat bugetul local pentru 

finanŃarea următoarelor lucrări şi evenimente: Proiectul tehnic pentru reabilitarea parcului 

central, Proiectul tehnic pentru drumul comunal dintre Beu  - PoeniŃa, plombarea drumului 

asfaltat de pe raza oraşului Miercurea Nirajului şi marcare drumului cu vopsea specială, zilele 

oraşului Miercurea Nirajului. 

Butiurca Peter Pal: Era  pe vremuri un proiect pentru parcuri, aveŃi cunoştinŃă despre 

acel proiect? 

Csiki Sandor: Avem în buget sumele necesare? 

Nagy Keresztesi Jeno: S-a făcut şi în luna noiembrie marcare drumului şi a trecerilor 

de pietoni, atunci drumul era ud şi vopseau s-a şi dus. 

Primar: Într-adevăr nu era o lucrare de calitate, dar nici nu am plătit pentru ea. 

Nagy Imre: prezintă programul zilelor oraşului Miercurea Nirajului. 

Directoarea căminului cultural: Propun instituirea distincŃiei „Pro Urbe” şi acordarea 

acestuia dlui Ferencz Csaba. 

Nagy Imre: Parcul de distracŃie era un obicei pe vremuri, să-i acordăm facilităŃi numai 

să vină. Scena pentru concert ar costa 2000 de euro/zi. 

Preşedinte: Să se voteze suma de 60000 lei pentru zilele oraşului. 

Csiki Sandor: Eu propun 50000 lei.  

Biro Jozsef Attila: De ce trebuie scena pentru 2 zile, concertele să se Ńină într-o zi. 

 Matyas Janos: Dacă vrei să faci ceva trebuie să şi dai, o să mai facem rost şi de 

sposorizări, nu neapărat vom folosi banii contribuabililor. 

 Biro Jozsef Attila: Până acum am fost un simplu cetăŃean şi am văzut că nu s-a 

întâmplat şi nu era nimic, acuma văd că ar fi fost bani, cum e asta? 

 Simonfi Laszlo: Este un eveniment important, trebuie să aducem aici şi oamenii din alte 

localităŃi, suntem oraş nu  putem să ne permitem ca, comunele învecinate cum ar fi AcaŃari să 

organizeze manifestări mai niveloase. Ar fi un beneficiu şi pentru oraş ar fi mai mulŃi 

cumpăratori. Am putea primi sposorizări şi de la societăŃile, care efectuează lucrări de mare 

amploare pe raza oraşului. 

 Nagy Imre: Manifestările „Zilele oraşului”  nicăieri nu sunt rentabile. 
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 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 Da: 15 

 Nu: -  

  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor 

persoanelor cu handicap. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

Da: 15 

Nu: - 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică a masei 

lemnoase pe picior, proprietatea consiliului local. 

Biro Jozsef Attila:  avizarea acestui punct de pe ordinea de zi intră numai între 

atribuŃiile comisiei de specialitate pentru agricultură? 

Matyas Janos: Propun să fie vândut.  

Butiurca Peter Pal: Voi aŃi numit o comisie  şi ne transferaŃi responsabilităŃile. 

Matyas Janos: Aş dori ca proiectele de hotărâre să fie discutate de către comisiile de 

specialitate să nu rediscutăm anumite probleme şi în şedinŃă. Problema valorificării pădurilor 

aparŃine comisiei economice. 

Secretar: Ar trebui nominalizate consilieri locali în cadrul comisiei de specialitate. 

Preşedinte: propunerile făcute sunt: viceprimarul, Imreh Attila, Simonfi Laszlo, Bartok 

Jozsef. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor legate de „Zilele 

oraşului Miercurea Nirajului”şi bugetul acestor manifestări. 

Nagy Imre: prezintă programul zilelor oraşului Miercurea Nirajului. 

Directoarea căminului cultural: Propun instituirea distincŃiei „Pro Urbe” şi acordarea 

acestuia dlui Ferencz Csaba. 
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Nagy Imre: Parcul de distracŃie era un obicei pe vremuri, să-i acordăm facilităŃi numai 

să vină. Scena pentru concert ar costa 2000 de euro/zi. 

Preşedinte: Să se voteze suma de 60000 lei pentru zilele oraşului. 

Csiki Sandor: Eu propun 50000 lei.  

Biro Jozsef Attila: De ce trebuie scena pentru 2 zile, concertele să se Ńină într-o zi. 

 Matyas Janos: Dacă vrei să faci ceva trebuie să şi dai, o să mai facem rost şi de 

sposorizări, nu neapărat vom folosi banii contribuabililor. 

 Biro Jozsef Attila: Până acum am fost un simplu cetăŃean şi am văzut că nu s-a 

întâmplat şi nu era nimic, acuma văd că ar fi fost bani, cum e asta? 

 Simonfi Laszlo: Este un eveniment important, trebuie să aducem aici şi oamenii din alte 

localităŃi, suntem oraş nu  putem să ne permitem ca, comunele învecinate cum ar fi AcaŃari să 

organizeze manifestări mai niveloase. Ar fi un beneficiu şi pentru oraş ar fi mai mulŃi 

cumpăratori. Am putea primi sposorizări şi de la societăŃile, care efectuează lucrări de mare 

amploare pe raza oraşului. 

 Nagy Imre: Manifestările „Zilele oraşului”  nicăieri nu sunt rentabile. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 Da: 15 

 Nu: -  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor proiectului „ Actele de 

proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”. 

Csiki Sandor: Voi vota acest proiect de hotărâre, dar cu condiŃia ca centrul oraşului să 

fie denumit Bocskai Istvan. 

Este un lucru foarte trist ca problema romilor este mai importantă decât denumirile 

străzilor. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 13 

Nu: 2. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de indicatoare la marginile 

oraşului Miercurea Nirajului şi stabilirea modelului acestor indicatoare. 

Tokes Endre: Unde se află hotarele oraşului? 
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Barabas Lorant: Avem mai multe propuneri pentru indicatoare cu ornamente rustice. 

Mie personal îmi place cea de la pensiunea din Sânvasii. 

Bartok Iosif: Să se ceară oferte şi schiŃe. 

Barabas Lorant: Deja am purtat discuŃii cu artişti, dar lucrarea ar fi gata numai în 

luna februarie 2009. 

Nagy Imre: Ar fi bine să le inaugurăm la data de 1 august.  

Bartok Iosif: Trebuie o muncă de calitate.  

Csiki Sandor: În februarie o să avem zilele Bocskai, să se amâne până atunci.  

Preşedinte: CâŃi bani se vor aloca pentru acest lucru? 

Nagy Keresztesi Jeno: Dacă s-au alocat 60000 lei pentru zilele oraşului, lucru trecător, 

atunci trebuie să alocăm o sumă destul de mare şi pentru lucrurile care trebuie să dureze în 

timp. 

   Viceprimar: Să se ceară oferte.  

   Secretar: Să se organizeze un concurs de soluŃii să se elaboreze un caiet de sarcini în 

acest sens. 

   Preşedinte:  Rog să se voteze amânarea adoptării acestui proiect de hotărâre. 

 Da: 15 

 Nu: - 

 

10. Discutarea amplasării unor spaŃii de aşteptare în staŃiile de autobuz de pe raza 

oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparŃinătoare. 

Viceprimar: Ar fi nevoie de 9 indicatoare. O să ne interesăm şi vom cere mai multe 

oferte. 

Preşedinte: Rog să votaŃi sunteŃi de acord în principiu cu această propunere. 

Da: 15 

Nu: - 

 

 

12. Discutarea plângerii depuse de dl. Bartok Iosif. 

Bartok Iosif: Problema mea nu este o problemă juridică, ci o problemă morală. 
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Nagy Keresztesi Jeno: Noi am fost cei care am căutat calea potrivită pentru rezolvarea 

acestei probleme, puteam să părăsim şedinŃa de constituire. 

Preşedinte: Să se ofere indemnizaŃia de consilier local pe 6 luni în scopul dotării 

căminului cultural cu cele necesare – noi cei de la UDMR am hotărât deja acest lucru, dacă şi 

ceilalŃi consilieri vor să susŃină idea noastră am fi foarte mulŃumiŃi. 

Viceprimar: Primăria are doar o singură maşină, ar trebui achiziŃionat încă o maşină 

deoarece nu putem lucra aşa, în mod operativ. 

Bartok Iosif: Eu propun ca să se angajeze o persoană, care să se ocupe de persoanele 

care beneficiază de ajutorul social şi de echipa de construcŃii. 

Berecki Victor: prezintă problemele din str. Sântana. 

Primar: De acum încolo toate cererile de informaŃii, solicitări de lucrări să fie făcute în 

scris pentru a ne putea pregăti şi noi din timp şi să fie depuse înainte de întocmirea materialului 

de şedinŃă. 

Nagy Imre: Ştiu o firmă care se ocupă de pregătirea de proiecte şi strategii de 

dezvoltare. Proiectele scrise de ei sunt câştigătoare în marea majoritate a cazurilor. 

Primar: Ar trebui să stabilim în principiu  data şi ora şedinŃelor ordinare ale consiliului 

local. De regulă acestea au fost Ńinute în ultima zi de miercuri a fiecărei luni, propun ca oră de 

începere a şedinŃei ora 14. 

Preşedinte: SunteŃi de acord 

Da: 15 

Nu: -  

   Primar: În luna iulie vom Ńine şedinŃa pe data de 23. 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar, 

secretar, contabil şi  jurista. 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa ordinară din 30 

iunie 2008. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

   Barabas Lorant     Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


