
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 22 octombrie 2008, în şedinţa de lucru extraordinară a consiliului local.

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator  

şi Dispoziţia Primarului  nr. 382  din 16 octombrie2008.

Sunt prezenţi 14 consilieri.

Lipseşte motivat: consilierul local Simonfi Laszlo.

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul, consilierul juridic, dna Dr. Kun 

Balint Emese,  locuitori din oraşul Miercurea Nirajului, echipa de la Nyarad Tv.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Bartok Iosif.

Preşedinte: în  afara  ordinii  de  zi,  dau  cuvântul  dnei  Dr.  Kun  Balint  Emese  –  

directoarea Centrului de Sănătate din oraşul Miercurea Nirajului.

Dr.  Kun  Balint  Emese:  La  Centrul  de  Sănătate  condiţiile  sunt  inadecvate pentru 

funcţionarea ca spital, ar trebui extinsă clădirea.

Primar: Prezintă istoricul  Spitalului  din oraş,  trebuie să înţelegeţi  faptul  că,  numai  

clădirea este în proprietatea consiliului local, activitatea este finanţată din bugetul de stat prin  

Casa de Asigurări de Sănătate, în subordinea Autorităţii de Sănătate Publică. Am încercat prin  

forţe proprii  să facem unele  îmbunătăţiri,  astfel  am instalat  centrala termică,  am amenajat  

băile, am achitat facturile de consum, cu toate că ştim că nu avem voie să finanţăm aceste  

lucruri din bugetul local, am folosit din sumele alocate pentru Centrul de îngrijire medico –  

social Niraj. Ar exista soluţii,  dar acestea durează în timp. Până reuşim să rezolvăm aceste  

probleme  trebuie  să  facem pasuri  mici  pentru  ca  şi  reprezentanţii  de  la  ASP  să  vadă  că 
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depunem eforturi şi să ne dea autorizaţia, pentru că nu ne putem permite să riscăm existenţa 

centrului  de sănătate

Dr. Kun Balint Emese: Ca să putem funcţiona avem nevoie autorizaţia de la Sanepid.

Primar: S-a discutat această problemă şi la nivelul Asociaţiei Microregionale Valea 

Nirajului – Nyaradmente.

Dr. Kun Balint Emese: Sunt câteva lucruri urgente, care dacă ar fi executate s-ar da 

autorizaţia de funcţionare.

Primar: Încercăm ca prin proiec să facem un nou cămin de bătrâni şi cu eliberarea  

actualului cămin s-ar putea extinde clădirea centrului de sănătate.

Csiki Sandor: În casa de bătrâni nu este nici un om din Miercurea Nirajului.

Preşedinte: Mulţumim pentru participarea dnei Dr. Kun Balint Emese.

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unităţilor administrativ teritoriale  

Brâncoveneşti  şi  Porumbeni  la  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  AQUA INVEST 

MUREŞ. 

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

Miercurea Nirajului.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării referendumului local, la data de  

30.11.2008,  în  vederea  consultării  cetăţenilor  din  oraşul  Miercurea  Nirajului  privind 

modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Mureş, conform iniţiativei legislative „Statutul  

de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  raportului  de  expertiză  privind  evaluare  

terenului înscris în CF 1489 Miercurea Nirajului, nr. top 524/2/2/1.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  raportului  de  expertiză  privind  evaluare  

imobilului înscris în CF 1108 Miercurea Nirajului, nr. cadastral 93/1, 94/1,91/2/1, 92/1.

6. Discutarea situaţiei Căminului cultural din Sântandrei.

7. Diverse.

Barabas Lorant:  La pagina 6 din procesul verbal viceprimarul a zis un “nu”, care  

lipseşte , rog corectarea acestuia.
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Biro Jozsef Attila:  Din câte ştiu aţi primit din partea Instituţiei Prefectului Judeţului  

Mureş cu privire la comisiile de specialitate? De ce nu este şi acest punct pe ordinea de zi?

Secretar: suntem o autoritate locală autonomă, iar Instituţia Prefectului nu ne poate  

obliga  la  includerea  unor  puncte  pe  ordinea  de  zi,  dar  de  altfel  acesată  problemă  a  fost  

discutată de mai multe ori, iar consiliul local şi –a exprimat părerea prin votare.

Biro Jozsef Attila: Propun modificarea ordinii de zi în sensul ca punct 3 să fie discutat  

prima dată, deoarece sunt prezenţi la şedinţă şi locuitori.

Preşedinte: Rog să se voteze această solicitare de modificare al ordinii de zi.

Da: 7

Nu: 6.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării referendumului local, la data de  

30.11.2008,  în  vederea  consultării  cetăţenilor  din  oraşul  Miercurea  Nirajului  privind 

modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Mureş, conform iniţiativei legislative „Statutul  

de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.

Preşedinte: Rog pe preşedinţii, secretarii comisiilor de specialitate să prezinte avizele. 

Nagy Imre:  Nu suntem de acord cu ţinerea referendumului la data de 31 noiembrie  

2008.

Barabas Lorant: Nici comisia noastră de specialitate nu este de acord cu organizarea 

referendumului în data de 31 noiembrie.

Preşedinte:  Comisia  de  specialitate  pentru  agricultură  este  de  părere  ca  să  fie  

organizat referendumul până la data de 28 februarie 2009, autonomia merită atâta încât să se 

aloce bani din bugetul local pe anul viitor. 

Biro Jozsef Attila: întrebarea mea este faptul că, nu am putea organiza referendumul în  

data de 25.01.2009?, ar fi o zi de duminică.

Secretar:  Prezintă  obiecţiile  cu  privire  la  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea 

organizării referendumului local, la data de 30.11.2008, în vederea consultării cetăţenilor din  

oraşul  Miercurea  Nirajului  privind  modificarea  limitelor  teritoriale  ale  judeţului  Mureş,  

conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.
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Consider că această iniţiativă este în contradicţie cu legislaţia în vigoare, respectiv cu  

prevederile Legii 3/2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi cu Constituţia 

României.

În calitatea mea de secretar nu voi contrasemna hotărârea.

Csiki  Sandor:  Noi  decidem,  cetăţeanul  din  Miercurea  Nirajului  ar  merita  să  aibă  

autonomie.

Primar: Şi UDMR  vrea autonomie, dar vrem altfel realizarea acestuia.

Matyas  Janos:  A  pornit  bine  acestă  discuţie,  toată  lumea  este  de  acord  cu  ideea  

autonomiei.

Nagy  Keresztesi  Jeno:  Să  se  stabilească  un  termen,  trebuie  cerut  şi  părerea  altor  

autorităţi  administrative.  Dacă nu punem un termen nu vom face,  să se stabilească o dată  

limită.

Bartok Iosif: Să propunem un termen şi vom adopta hotărârea.

Jurista: în această şedinţă trebuie să se voteze despre proiectul de hotărâre aşa cum a  

fost formulată de consilierii locali iniţiatori şi ulterior să fie formulat un alt proiect de hotărâre,  

cu alt termen.

Csiki Sandor: Să se decidă asupra datei de 25 ianuarie 2008, ca data referendumului,  

să se discute acum.

Primar: Nu putem discuta despre această problemă numai după aprobarea bugetului  

local.

Preşedinte: Propun organizarea referendumului până la data de 28 februarie 2008. 

Barabas Lorant:  Să se voteze despre soarta acestei hotărâri numai după adoptarea 

bugetului local pe anul 2009, să se ia o decizie concretă.

Biro Jozsef Attila: Se deviază, asta este tactica UDMR –ului, nu se spune adevărul, da 

sau ba, să se decidă. 

Barabas  Lorant: trebuie  să  ne  gândim  bine,  când  decid  în  nume  propriu  înainte  

deliberez.

Nagy Imre: Sunt mai multe concepţii despre autonomie.

Barabas Lorant: Consider că ar trebui făcut o antecalculaţie.

Preşedinte: Să punem bani de o parte, ştim cum va reacţiona Statul Român.

Imreh Attila: Nu sunt suficiente informaţii.

Preşedinte: Cine este proiectul de hotărâre aşa cum a fost formulată?
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Da: 1 (Bartok Jozsef)

Nu: 13.

 Preşedinte: Din discuţiile purtate a reieşit faptul că până la data de de 25 februarie se  

va concretiza data referendumului – pentru şedinţa ulterioară o să fie prezentat proiectul de  

hotărâre în acest sens.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unităţilor administrativ teritoriale  

Brâncoveneşti  şi  Porumbeni  la  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  AQUA INVEST 

MUREŞ. 

Jurista:  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  aderării  unităţilor  

administrativ  teritoriale  Brâncoveneşti  şi  Porumbeni  la  Asociaţia  de  Dezvoltare  

Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: - 

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

Miercurea Nirajului.

Viceprimar: prezintă solicitarea Asociaţiei Sportive Orăşeneşti, în urma căruia bugetul  

Asociaţiei ar trebui rectificat cu suma de 6.000 lei.

Contabil:  Preşedintele  asociaţiei  a  zis  că au crescut  cheltuielile  cu campionatul  de  

fotbal.  Ar avea nevoie de 16.000 lei, din care 10.000 lei ar obţine din sponsorizări, iar. 6.000 

lei ar trebui să dăm din bugetul local.

Biro Jozsef Attila: Şi domnul viceprimar ar putea expune problema.

Nagy Imre: Comisia de specialitate pentru cultură şi sport este de părere ca ar trebui  

cerut dare de seamă de la preşedintele asociaţiei, pentru că de fiecare dată depăşeşte bugetul  

alocat. În monetul de faţă comisi noastră de specialitate nu este de acord ca să alocăm suma  

cerută  de  asociaţie.  Dl.  viceprimar  sportul  nu  constă  numai  în  fotbal  şi  nu  numai  sportul  

competiţional este folositor. 

Imreh Attila: Noi ducem copii noştrii la Mureş şi plătim jucătorii de fotbal din alte  

localităţi.
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Bereczki Victor: Echipa este al consiliului local, este sportul cel mai popular din oraş,  

să le ajutăm să terminăm campionatul de toamnă.

Primar: Şi eu zic să nu se blocheze campionatul.

Csiki Sandor: În comisia de specialitate nu am avut o părere unanimă. Sprijinim cu  

condiţia ca şi juniorii să beneficieze de sprijin.

Nagy Keresztesi Jeno: Preşedintele asociaţiei în momentul alegerii lui a avut un discurs  

în care a promis şi dezvoltarea echipei  de juniori.  Mulţi  s-au plictisit  deja că nu preocupă 

nimeni de ei. Este obligatorie participarea alternativă şi a juniorilor alături de echipa mare,  

chiar dacă ei nu au performanţă.

Preşedinte: Rog să se voteze din proiectul de hotărâre această solicitare al Asociaţiei  

Sportive.

Da: 4

Nu: 9 

Primar:  Prin H.G. 1155/2008 s-a alocat instituţiei  noastre sum ade 400.000 lei,  ar  

trebui din aceşti bani să plătim restanţa pentru DC 37 – Dumitreşti, şi să şi continuăm lucrarea.

Csiki Sandor: La Grupul şcolar ar fi nevoie de un gard, să se aloce fonduri pentru  

această lucrare, deoarece degeaba încuiem poarta din faţă dacă în spate se iese.

Nagy Imre: Ar trebui să cumpărăm la licitaţie clădirea din str. Plopilor, terenul este  

proprietatea consiliului local.

Contabil: o să repartizăm suma alocată, conform necesităţilor.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: -

 

4.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  raportului  de  expertiză  privind  evaluare  

terenului înscris în CF 1489 Miercurea Nirajului, nr. top 524/2/2/1.

Jurista:  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  raportului  de  expertiză  

privind evaluare terenului înscris în CF 1489 Miercurea Nirajului, nr. top 524/2/2/1.

Primar: Este vorba despre accesul la un obiectiv de interes local, din acest motiv am  

propus spre aprobare cumpărarea acestui teren şi preţul stabilit în expertiză este corect.

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
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Da: 14

Nu: - 

5.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  raportului  de  expertiză  privind  evaluare  

imobilului înscris în CF 1108 Miercurea Nirajului, nr. cadastral 93/1, 94/1,91/2/1, 92/1.

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: propun amânarea adoptării acestui proiect de hotărâre.

Da: 14

Nu: -

6. Discutarea situaţiei Căminului cultural din Sântandrei.

Jurista:  Prin  Hotărârea  nr.  22/2005  s-a  dat  imobilul  în  administrarea  Parohiei  

Reformate din Sântandrei pe termen de 10 ani, la solicitarea Parohiei.

Biro Jozsef Attila: Ar fi un loc adecvat pentru nunţi.

Bereczki Victor: Se va retroceda.

Nagy Keresztesi Jeno: Într-adevăr oraşul nu are clădire adecvată pentru organizarea 

de evenimente.

Jurista: Clădirea este revendicată de Parohia Reformată Sântandrei.

Butiurca Peter Pal: Să se facă o schimbare de concepţie.

Csiki Sandor: Îmi aduc aminte că s-a hotărât de către consiliul local vechi că se va da 

clădirea în administrarea Parohiei Reformate.

Nagy Imre: Să se depună proiecte în parteneriat.

Diverse.

Barabas Lorant:  Am fost la baraj, abia mai curge apa. Care ar fi posibilităţile de a  

curaţă?

Primar: Ar fi obligaţia Apelor Române.

Csiki Sandor:  Vă învederez două lucruri, una pozitivă şi una negativă. Bufetul de la  

şcoala profesională şi cele 2 garduri de la liceu, însă un lucru foarte pozitiv: autobuzul de  

şcoală.
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Nagy Keresztesi Jeno: La şedinţa anterioară a participat dl. Csiki  - când s-a discutat  

despre modalitatea de exploatare a sistemului de canalizare. Se face lucrare proastă.

Viceprimar: se va rezolva problema curând.

Nagy Imre: Ce se întâmplă cu casa mortuară?

Viceprimar: Se va inaugura până la 1 noiembrie 2008.

Biro Jozsef Attila: Ce se va întâmpla cu gunoiul din Dumitreşti?

Viceprimar: Se va rezolva problema.

Biro Jozsef Attila: De ce nu vine teatrul la Miercurea Nirajului? Problema paznicului  

de noapte, ar trebui să asiguraţi un birou pentru respunsabilul cu apărarea civilă.

Butiurca Peter Pal. Canalizarea este o lucrare pe termen lung.

Imreh Attila: Ne ar trebui un buldoexcavator.

Berecki Victor: La drumurile forestiere , nu sunt destule podeţe. 

Keresztesi Erno Barna: străzile din Sântana nu au nume.

Nagy  Keresztesi  Jeno:  Vorbeşte  despre  sala,  care  s-a  eliberat,  situaţiile  şcolilor,  

delegaţii în consiliul de administraţie.

Bartok Iosif: Acoperişul de la căminul cultural din Tâmpa.

Viceprimar: Subvenţiile pentru păşune.

Nagy Keresztesi  Jeno:  Cum au fost  alese persoanele pentru a lua subvenţia pentru  

păşunea comunală?

Primar:  Prezintă informaţiile  legate de vizita preşedintelui Ungariei din data de 27  

octombrie 2008.

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

secretar  şi  jurista.

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din 22  

octombrie 2008.

Preşedinte de şedinţă

   Bartok Iosif

Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond

8


	PROCES VERBAL
	Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator şi Dispoziţia Primarului  nr. 382  din 16 octombrie2008.

