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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi,  20 ianuarie 2009, în şedinŃa de lucru extraordinară a consiliului local. 

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

şi DispoziŃia Primarului  nr. 7 din 16 ianuarie 2009. 

Sunt prezenŃi 15 consilieri. 

La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul, consilierul juridic, referentul 

contabil – Csiki Bela, deputatul Kerekes Karoly, vicepreşedintele Consiliului JudeŃean Mureş – 

Szabo Arpad, Gligor Robert Laszlo, Kislaki Sandor. 

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Berecki Victor. 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor „Zilele 

Bocskai” şi bugetul acestor manifestări.  

2. Discutarea posibilităŃii de organizare al unui referendum local în vederea 

consultării cetăŃenilor în privinŃa menŃinerii destinaŃiei actuale de spaŃiu verde al parcului 

central din oraşul Miercurea Nirajului. 

3. Discutarea măsurilor ce vor fi luate în legătură cu proiectul „Lucrări prioritare de 

extindere a reŃelelor de canalizare în Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” executat de SC 

ENERGOCONSTRUCłIA S.A. 

 

 Primar: Rog să discutăm pct. 2 de pe ordinea de zi. 

 Deputatul Kerekes: Eu sunt de părere că ar trebui organizat un referendum în 

conformitate cu prevederile Legii 3/2000 pentru a vedea care este părerea cetăŃenilor în 

această problemă. 
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 Primar: în data de 23 decembrie 2008 am depus un proiect de hotărâre pentru 

organizarea referendumului local în data de 01 martie 2009, care este în faza publicităŃii, 

conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică. 

 Există un astfel de proiect de hotărâre întocmit de către consilierului local Csiki Sandor prin 

care se propune referendumul la  data de 15 martie 2009. 

Preşedinte: Pentru următoarea şedinŃă a consiliului local se va pune pe ordinea de zi 

acest proiect de hotărâre. Rog să votaŃi sunteŃi de acord. 

Da: 15 

Nu: - 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor „Zilele 

Bocskai” şi bugetul acestor manifestări.  

  Directoare cămin cultural: Prezintă proiectul de program al manifestărilor şi proiectul 

de buget al acestor manifestări. 

  Primar: sunteŃi de acord ca  să fie invitaŃi delegaŃiile din Hajdudorog, Szerencs formate 

din  câte 4 persoane şi eventual delegaŃia din Simontornya. 

  Nagy Imre: PorŃile oraşului să fie montate cu această ocazie. Cine a mai primit premiul 

Bocskai? 

  Secretar: Acest premiu încă nu a fost înfiinŃat. 

  Csiki Sandor: RelaŃia cu Szerencs este serioasă să fie invitat delegaŃia. 

  Contabil: În acest an cheltuielile bugetare trebuie reduse cu 15 %. 

  Bartok Iosif: Să avem grijă la cheltuieli. 

  Preşedinte: Cine este pentru a se amâna acest proiect de hotărâre. 

  Da: 3 

  Nu: 12 

 

 Directoare Cămin cultural: Chiar dacă nu era înfiinŃat premiul aceasta a fost acordat 

în anul 2005 fostului preot reformat. Din punct de vedere material nu ar costa mult. Ar fi un 

premiu similar ca şi cel acordat dlui Ferencz Csaba. 

 Biro Jozsef Attila: Dacă cineva este împotrivă ca acest premiu să fie dat dnei 

profesoare Kiss Hajnal? 
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 Nagy Imre: Dna nu a adus nimic relevant pentru oraş, ştiu că este o decizie grea, dar ar 

fi trebuit evacuat, erau medici care s-ar fi mutat în locuinŃa aceea. 

 Butiurca Peter Pal: Să zicem o persoană care ar merita mai mult acest premiu. O 

comunitate trebuie să recunoască meritele cetăŃenilor. 

 Biro Jozsef Attila: Sunt mai multe sute de copii, care au învăŃat de la dna profesoară 

limba şi literatura maghiară. 

 Viceprimar: mai sunt profesori care ar merita acest premiu. 

 Bartok Iosif: Ar fi bine să nu ne contrazicem. 

 Butiurca Peter Pal: Dacă este nevoie de un premiu, să fie stabilit un criteriu. 

 Directoarea căminului cultural: Când o să fie inaugurate porŃile? 

 Primar: Sâmbăta să fie. 

 Directoarea căminului cultural: Vă aştept duminică la programul cultural. 

 Nagy Imre: Propun modificarea programului, în sensul ca inaugurarea porŃilor 

oraşului să fie aşa cum a propus dl. primar, sâmbătă, iar premiul „Bocskai” să nu fie acordat 

în acest an. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare a dlui 

Nagy Imre. 

 Da: 10 

 Nu: 5 

 

   3.Discutarea măsurilor ce vor fi luate în legătură cu proiectul „Lucrări prioritare de 

extindere a reŃelelor de canalizare în Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” executat de SC 

ENERGOCONSTRUCłIA S.A. 

   Viceprimar: Comisia de buget – finanŃe  a analizat această problemă, am discutat 

problema cu dirigintele de şantier şi am oprit lucrarea. După discuŃii am stabilit că până la 

data de 28 ianuarie 2009 să aşteptăm. 

 Primar: Cine va suporta consecinŃele unei eventuale situaŃii în care va trebui să dăm 

banii înapoi. Să dăm şansa pentru noul executant pentru a putea arăta ce lucrare va face. 

Şi condiŃiile meteo sunt nefavorabile, este o decizie periculoasă. În septembrie este recepŃia 

finală şi 3 luni durează a licitaŃie nouă. 

 Simonfi Laszlo: Ce garanŃie avem că noul executiv va face lucrare de calitate. 
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 Primar: Am discutat cu primarul de la Ghindari a zis că s-a făcut lucrare de calitate. 

Data trecută nu am reuşit să mă pregătesc pentru şedinŃa la care m-aŃi invitat. 

 Biro Jozsef Attila: Acum o săptămână 14 consilieri au luat o decizie, asta nu valorează 

nimic pentru dl. primar? 

 Nagy Keresztesi Jeno: Noi am fost de acord în această probelmă, dl. primar trebuie să 

semneze. 

 Viceprimar: Mie nu-mi place lucrarea. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Cine a formulat contractul? Este în defavoarea comunităŃii? 

 Executantul a solicitat banii, dar lucrarea nu este de calitatea în care ar putea fi 

recepŃionată. 

 Secretar: Am încheiat contractul pentru lucrări geodezice, pentru proiectare, am urmat 

procedura licitaŃiei, în contract sunt condiŃii care sunt în favoarea comunităŃii. În caz de 

reziliere există posibilitatea unui conflict juridic, în cazul în care contractul nu va fi reziliat 

prin acordul părŃilor. Am verificat dacă la nivel de judeŃ există contracte reziliate de această 

valoare, nu există. Şi devizul este la altă rată a Euro, decât cea care este în momentul de faŃă. 

Este dreptul dlui primar să decidă, dânsul a semnat contractul. 

 Nagy Imre: Dirigintele de şantier a stabilit că lucrarea nu este de calitate, noi nu 

suntem în măsură să stabilim acest lucru. Chiar dacă s-ar lucra bine tot va trebui săpat încă o 

dată pentru introducerea apei potabile. 

 Secretar: Factura emisă de executant nu a fost plătită. 

 Barabas Lorant: Ce rol are Ministerul Mediului?, are dreptul să retragă subvenŃia 

acordată? 

 Secretar: Nu se ştie ce soluŃie se va da în cazul în care nu se poate face lucrarea la 

termen, nu ştim dacă se va prelungi termenul de execuŃie a canalizării. 

 Nagy Imre: Trebuie  să ne punem întrebarea: Să avem o canalizare care nu este bună 

sau sau să nu avem deloc? 

 Primar: Putem căuta un proiect prin care putem introduce la fiecare familie 

canalizarea. Nu o să plătesc până nu se face recepŃia lucrării. 

 Secretar: 85% se finanŃează de la bugetul de stat, 15 % din bugetul local. Numai după 

ce se verifică de către Minister lucrarea se virează banii în bugetul nostru şi dăm banii şi din 

bugetul local. Noi avem obligaŃie de plată numai după ce Ministerul virează banii. 
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 Simonfi Laszlo: Dat fiind faptul că, nu se respectă termenele de execuŃie ce penalizare 

este stabilită? 

 Nagy Keresztesi Jeno: Lucrarea ce se execută nu este de calitate, nu se ştie dacă se va 

prelungi termenul de execuŃie de către Minister? 

 Primar: Ce vom face? 

 Barabas Lorant: După 28 ianuarie 2009, ar trebui pus executantul la masă. 

 Contabil: Trebuie să fim atenŃi, dacă se va rezilia contractul nu cumva să pierdem banii 

alocaŃi. 

 Primar: Cei de la Salubriserv nu au promis că vor acorda tot sprijinul tehnic pentru 

execuŃia lucrării  

 Preşedinte: Se zice că vor să fie în faliment societatea. 

 Primar: Executantul ne a asigurat că vor face lucrare împreună cu oamenii aduşi de la 

noul executant. 

 Nagy Imre: Se va plăti ce s-a lucrat până acum? Dacă nu este de calitate lucrarea să se 

scoată materialele folosite şi să le ducă. 

 Preşedinte: SunteŃi de acord ca la data de 28 ianuarie 2009 să stabilim se vom face în 

continuare, deoarece atunci expiră şi contractul? 

 Da: 15 

 Nu: - 

 

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

secretar  şi  jurista. 

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

20 ianuarie 2009. 

 

 

Preşedinte de şedinŃă 

   Berecki Victor    

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


