ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 24 septembrie 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. 340 din 19 septembrie 2008.
Sunt prezenŃi 14 consilieri.
Lipseşte motivat: consilierul local Simonfi Laszlo.
La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul, consilierul juridic, comandantul
PoliŃiei din oraşul Miercurea Nirajului sinspector Crişan Alexandru, Directorul Grupului
Şcolar „Bocskai István” din oraşul Miercurea Nirajului - Dl. Szász Ferenc, delegatul sătesc
din satul Lăureni – GaliŃ Petru, dl. Csiki Sandor – reprezentantul societăŃii comerciale cu profil
de supraveghere lucrări de canalizare.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Barabás Loránt.
Preşedinte: Dau cuvântul dlui comndant al PoliŃiei oraşului Miercurea Nirajului.
Comandant: prezintă starea infracŃionalităŃii din ultima lună, s-a depus raportul la
secretariatul Primăriei.
Trebuie să lucrăm în parteneriat cele două instituŃii. ProtecŃia şcolilor să fie asigurat în
parteneriat cu autorităŃile locale şi conducerea unităŃilor de învăŃământ, dacă nu sunt angajate
de firme de pază.
Se discută despre protecŃia producŃiei şi a culturilor în general de pe câmp. La noi încă
nu sunt indicii că s-ar răspândii vreun fenomen infracŃional în jurul şcolilor sau în şcoli.
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Bartok Iosif: prezintă problema circulaŃiei spre str. Pompierilor mai ales în ziua de
miercuri.
Csiki Sandor: Oamenii salută înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare, ar fi bine ca şi PoliŃia să
fie în subordinea Consiliului Local.
Keresztesi Erno Barna: S-a intensificat circulaŃia în str. Nirajului. Ar trebui câte un
indicator la colŃurile străzilor Nirajului, LibertăŃii.
Jurista: Ar trebui indicatoare şi la străzile Nirajului şi Secerişului, problema este viteza
cu care se circulă în str. Nirajului.
Comandant: nu putem instala aparate de radar.
Preşedinte: Dau cuvântul dlui director Szász Ferenc – Directorul Grupului Şcolar
Bocskai István.
Szász Ferenc: Să delegaŃi pe cineva în consiliul de administraŃie, ar trebui să participe
la şedinŃe, care se Ńin în fiecare lună.
Mátyás János: Să se Ńină şedinŃa în fiecare lună pe ziua de joi din penultima săptămână
a lunii. Ar fi bine să fie înainte de şedinŃa consiliului local.
Csiki Sandor: Propun pe dl. Nagy Keresztesi Jeno în consiliul de administraŃie.
Degeaba închidem poarta din faŃă dacă în spate nu este gard.
Szasz Ferenc: Planul de şcolarizare s-a realizat pentru anul 2008 – 2009. Cred că
bugetul alocat instituŃiei noastre o să fie suficient. Aş solicita ca să se apuce de lucrările de
construcŃii numai primăvara mai ales în timpul vacanŃelor.
Csiki Sandor: În 2009 în localitatea noastră se va susŃine examenul de bacalaureat. Ar
trebui pregătit pista de alergare de 50 de metri.
Preşedinte: Să se Ńină seama şi de tendinŃele demografice viitoare. Se spune că în ultima
vreme a scăzut nivelul calităŃii învăŃământului.
De ce nu aŃi pornit şi şcoala postliceală pentru agent comercial? Am informaŃii că în
vară au fost greşit sfătuiŃi cei care s-au interesat.
Szasz Ferenc: Nu erau destui candidaŃi.
Csiki Sandor: Propun ca delegat în consiliul de administraŃie pe dl. consilier Barabás
Loránt.
Secretar: Delegările se fac prin hotărâre de consiliu, o să pregătim pentru următoarea
şedinŃă a consiliului local.
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Preşedinte: Supun la vot materialul şedinŃei de consiliu din luna august 2008. Rog să
votaŃi.
Biro Jozsef Attila: Nu sunt mulŃumit de procesul verbal al şedinŃei din luna august.
Csiki Sandor: Eu nu am zis ceva ce mi se reproşează, cum că ar fi trebuit să ne
mulŃumească delegaŃii săteşti faptul că au primit indemnizaŃie.
Nagy Keresztesi Jeno: pe pagina 6 există o afirmaŃie, care este tocmai invers de ceea ce
am zis.
Jurista: Este greşeala mea, propoziŃia nu este terminată.
Primar: DelegaŃii săteşti primesc indemnizaŃia numai când reprezintă comunitatea
locală.
Nagy Keresztesi Jeno: Ar trebui ca fiecare delegat sătesc să participe la şedinŃă în
fiecare lună şi să primească indemnizaŃia lunar. Se spune că de la Şcoala din Şardu Nirajului
Ńiglele au fost duse de către muncitori sau de către administratorul societăŃii, care efectuează
lucrările de reabilitare.
Viceprimar: Am trimis Ńigle şi la Lăureni.
Nagy Keresztesi Jeno: Dacă dl. Asutalos Ioan ar fi fost acolo şi ar fi fost preŃuit mai
mult nu ar fi dispărut Ńiglele.
Primar: Nu putem da indemnizaŃie numai când se discută problemele comunităŃii
locale.
Viceprimar: ReprezentanŃii săteşti pe noi ne bombardează zilnic, Asztalos ar fi trebuit
să ne sesizeze că au dispărut Ńiglele.
Matyas Janos: Nu văd rostul prezenŃei a 7 delegaŃi săteşti la fiecare şedinŃă a
consiliului local.
Imreh Attila: Ar trebui să fim bucuroşi că sunt oameni, care fac această treabă.
Kacso Vilmos: Numai atunci pot să primească când se discută problemele lor?
Nagy Imre: Cine va primi indemnizaŃie dintre delegaŃii săteşti în şedinŃa viitoare?
Primar: Este foarte greu să găseşti pe cineva care să facă muncă voluntară.
Barabas Lorant: Să fie plătit acel delegat sătesc, care şi lucrează. În afara ordinii de zi
dau cuvântul dlui Csiki Sandor – administratorul unei firme de canalizare.
Csiki Sandor: Cunosc această societate, care va efectua lucrările de canalizare şi în
localitatea Dvs., se lucrează în grabă, nu se face calitate. La Tg. Mureş s-a constituit o comisie
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mixtă, care va face recepŃia finală a lucrării în modul cel mai exigent. Sunt foarte multe
probleme ulterioare, diferenŃă de nivel, etc.
Nagy Keresztesi Jeno:

Calitatea lucrării trebuie asigurat de către dirigintele de

şantier, acestei persoane revine responsabilitatea.
Matyas Janos: Ce garanŃie a dat executantul?, Ce garanŃie dă dl. Csiki?, Cât o să ne
coste supravegherea?
Preşedinte: Propunerea mea este ca luările de cuvânt să se limiteze la 2 minute pentru
fiecare comisie pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Preşedinte: Supun la vot materialul şedinŃei de consiliu din luna august 2008. Rog să
votaŃi.
Da: 11
Nu: 3 (Csiki Sandor, Nagy Keresztesi Jeno, Biro Jozsef Attila)
Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 24 septembrie 2008.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării domeniului public al oraşului
Miercurea Nirajului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încuviinŃării aderării la AsociaŃia de
Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş a următoarelor unităŃi administrativ teritoriale:
comuna Albeşti, comuna Band, comuna Ruşii MunŃi, comuna Vânători.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Primăriei
oraşului Miercurea Nirajului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Centrului
de îngrijire medico – social Niraj.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii de membri din partea consiliului
local al oraşului Miercurea Nirajului în comisia de examinare şi de soluŃionare a
contestaŃiilor la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual referent II, cu
atribuŃii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi de şofer.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului de finalizare al
proiectului şi de depunere a tranşei de plată stabilit în Contractul cadru M 3.5 nr. C
3.50401002800017/05.03.2007.
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7. Discutarea cererii depuse de SC BLUE CON SRL, prin care se solicită vânzarea
terenului aferent imobilului situat în Miercurea Nirajului, str. Pompierilor nr. 29 în suprafaŃă
de 1327 mp şi a terenului neproductiv în suprafaŃă de 1039 mp.
8. Diverse.
Preşedinte: Rog să votaŃi ordinea de zi.
Da: 14
Nu: -

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării domeniului public al oraşului
Miercurea Nirajului.
Jurista: prezintă proiectul de hotărâre.
Berecki Victor: LăŃimea drumurilor vicinale nu este în toate locurile 6 metri.
Bartok Iosif: Drumul de la Bicsok de ce nu este inclus în listă?
Jurista: Vă rugăm să veniŃi cu propunerile pentru modificarea şi completarea
domeniului public.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 14
Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încuviinŃării aderării la AsociaŃia de
Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş a următoarelor unităŃi administrativ teritoriale:
comuna Albeşti, comuna Band, comuna Ruşii MunŃi, comuna Vânători.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 14
Nu: -

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Primăriei
oraşului Miercurea Nirajului.
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Jurista: Până la sfărşitul lunii octombrie am angajat o persoană pe perioadă
determinată cu ½ normă pentru îndeplinirea funcŃiei de şofer. Se va scoate la concurs postul, ca
să fie angajat o persoană pe perioadă nedeterminată.
Posturile, care ar trebui înfiinŃate sunt: referent II, care o să aibă atribuŃii cu ½ normă
şofer şi ½ normă atribuŃii de protecŃie civilă.
Berecki Victor: O să aibă ca atribuŃie protecŃia împotriva incendiilor?
Primar: Da.
Nagy Imre: Care o să fie criteriile?
Jurista: La pct. 5 de pe ordinea de zi se va desemna comisia care va stabili condiŃiile de
participare.
În cadrul acestui proiect de hotărâre ar trebui să modificăm şi statul de funcŃii al
asistenŃilor persoanelor cu handicap, conform propunerii din proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da. 14
Nu: -

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Centrului
de îngrijire medico – social Niraj.
Jurista: Eu am solicitat de la dl. primar introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Ar
trebui transformat postul de contabil II în post de referent de specialitate grad II.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 14
Nu: -

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii de membri din partea consiliului
local al oraşului Miercurea Nirajului în comisia de examinare şi de soluŃionare a
contestaŃiilor la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual referent II, cu
atribuŃii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi de şofer.
Primar: pe lângă reprezentanŃii executivului, respectiv preşedintele comisiei:
viceprimar Toth Sandor, secretarul comisiei Nagy Zsigmond, membru Csiki Bela, în comisia de
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contestaŃie preşedinte: jurista Iszlai Ildiko, rog ca din partea consiliului local să fie desemnaŃi
restul persoanelor care vor face parte din comisii.
Preşedinte: propunerea este următoarea: consilierii locali Keresztesi Erno Barna,
Imreh Attila să facă parte din comisia de examinare, iar consilierii Biro Jozsef Attila şi Kacso
Vilmos să facă parte din comisie de soluŃionare a contestaŃiilor la concursul organizat în
vederea ocupării postului contractual referent II, cu atribuŃii în domeniul protecŃiei civile şi
şofer.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului de finalizare al
proiectului şi de depunere a tranşei de plată stabilit în Contractul cadru M 3.5 nr. C
3.50401002800017/05.03.2007.
Jurista: prezintă proiectul de hotărâre.
Berecki Victor: Dirigintele de şantier este inginerul care a fost dirintele şi la
reabilitarea drumului din Dumitreşti.
Secretar: Nu este dl. Fabian dirigintele de şantier la drumurile forestiere.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 14
Nu: -

7. Discutarea cererii depuse de SC BLUE CON SRL, prin care se solicită vânzarea
terenului aferent imobilului situat în Miercurea Nirajului, str. Pompierilor nr. 29 în suprafaŃă
de 1327 mp şi a terenului neproductiv în suprafaŃă de 1039 mp.
Bartok Iosif: Comisia noastră de specialitate este de părere ca să nu vindem terenul,
eventual să închiriem.
Viceprimar: Şi comisia noastră a fost de părere ca să vindem noi ne am gândit şi la un
preŃ care ar fi cca 200 lei/lună.
Preşedinte: La stabilirea preŃului s-a avut în vedere o serie de criterii: este
întreprinzător nou, foloseşte forŃă de muncă autohtonă, plăteşte impozit pentru oraşul nostru.
Secretar: Pentru următoarea şedinŃă se va întocmi proiect de hotărâre în sensul celor
discutate.
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8. Diverse.
Csiki Sandor: Prezintă pe scurt Programul de autonomie al łinutului Secuiesc.
Jurista: S-a şi afişat proiectul de hotărâre pentru că am crezut că propunerea vine din
partea unor consilieri. În cazul în care sunt consilieri locali care doresc să fie iniŃiatorii
acestui proiect de hotărâre vom pune pe ordinea de zi şi acest proiect de hotărâre.
Berecki Victor: Cine sunt beneficiarii ajutorului de făină şi zahăr?
Secretar: Prezintă categoriile de beneficiari ai ajutorului.
Bartok Iosif: łigla din Şardu Nirajului ar trebui să fie exemplu să fim mai atenŃi, am
pierdut cel puŃin 10.000 de Ńigle şi 200 de plăci de beton. Care este situaŃia cu subvenŃiile
acordate pentru păşuni?
Keresztesi Erno Barna: În satul VeŃa nu s-a împrăştiat balastul.
Matyas Janos: În faŃa imobilului situat în str. Teilor, care este în proprietatea mea nu
există şanŃ, care este soluŃia ca să putem asigura curgerea normală a apelor.
Ar trebui desfiinŃat parcarea din faŃa restaurantului „Fules”. Ulterior şedinŃei la care a
fost prezent şi dl. Magyari am avut o discuŃie cu dânsul, dar cred că a înŃeles greşit solicitarea
noastră.
Biro Jozsef Attila: Pentru candidaŃii la PoliŃia Comunitară trebuie examen psihologic
sau vor purta o discuŃie cu un psiholog odată cu examenul? Eu aşa cred că varianta a 2 –a ar
fi mai utilă.
Csiki Sandor: Pentru pensionarii din Miercurea Nirajului ar trebui să asigurăm un
spaŃiu, unde pot să organizeze întâlniri.
Kacso Vilmos: Echipa de dans are nevoie de sprijin financiar cca 6.000 lei, ar trebui să
asigurăm şi transportul lor din sate la probele cu microbuzul primit pentru transportul
elevilor.
Nagy Imre: Ar trebui turnat betonul pentru indicatoarele care se vor amplasa la
marginile oraşului.
Nu sunt convins că este bine ca pe aceste indicatoare să nu apară denumirea localităŃii
şi în limba română.
Barabas Lorant: AngajaŃii Primăriei nu respectă programul de lucru de 8 ore pe zi,
deoarece activitatea se desfăşoară numai între orele 8 – 15.
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Primar: De 12 ani aşa este programul de lucru la instituŃia noastră, când este nevoie se
lucrează şi peste program.
Prezintă invitaŃia primită din partea localităŃii Aszod, Rep. Ungară, prin care sunt
invitaŃi locuitorii oraşului nostru în oraşul înfrăŃit cu localitatea noastră. Rog să ne comunicaŃi
în termen cel mai scurt dacă doriŃi să participaŃi.
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 24
septembrie 2008.

Preşedinte de şedinŃă
Barabás Loránt
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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