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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 28 ianuarie 2009, 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. 33  din 23 ianuarie 2009. 

Sunt prezenŃi 15 consilieri. 

Lipsesc motivat: consilierii locali. 

La şedinŃă participă Dl. Deputat în Parlamentul RomânieiDl. Kerekes Károly,dl ing.  

Vişovan, din partea E-ON Gaz – DistribuŃie Tg-Mureş, Dl ing. Nicoară Dan, din partea E-ON 

Gaz – DistribuŃie Miercurea Nirajului, Dl. Ing. Pavel Ionel, dirigintele de şantieral lucrării 

,,Lucrări prioritare de extindere a canalizării în oraşul Miercurea Nirajului” dl. Ing. Drăghici 

din partea S.C. EnergoconstrucŃia Bucureşti, sucursala Deva – executaantul canalizării, Dl. 

Zahan din partea S.C. EnergoconstrucŃia-şef lucrări în Miercurea Nirajului, staful Realitatea 

TV din Tg-Mureş, Gligor Robert Laszlo ziarist, Kovacs Lajos Levente-şeful poliŃiei comunitare, 

precum şi un grup de cetăŃeni.  

Au mai participat  primarul, viceprimarul, secretarul, consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Bereczki Viktor. 

Preşedinte: Rog să se adopte procesul – verbal al şedinŃei din luna decembrie 2009. 

Preşedinte: Vă rog să votaŃi. 

Da: 15 

Nu: - 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 28 ianuarie 2009. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui referendum local în vederea 

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

central din oraşul Miercurea Nirajului. 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării referendumului local în vederea 

consultării cetăŃenilor din oraşul Miercurea Nirajului privind modificarea limitelor 

teritoriale ale judeŃului Mureş, conform iniŃiativei legislative „Statutul de autonomie al 

łinutului Secuiesc”. 

   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 45/2008, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2009. 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică a cantităŃii de 

1467 mc masă lemnoase, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului normat al autobuzului şcolar, aflat în 

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local  în consiliul 

de administraŃie al Grupului Şcolar „Bocskai István” şi al Şcolii Generale „Deák Farkas” din 

oraşul Miercurea Nirajului. 

   7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaŃie publică, a terenului în 

suprafaŃă 1327 mp, situat în str. Pompierilor, evidenŃiat în CF 1111/N/Miercurea Nirajului, nr. 

cadastral 131, aflat în domeniul privat al oraşului Miercurea Nirajului. 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică al imobilului 

situat în str. Teilor nr. 53, evidenŃiat în CF nr. 1108/Miercurea Nirajului, nr. cadastral 93/1, 

94/1, 91/2/1, 92/1, aflat în domeniul privat al oraşului Miercurea Nirajului. 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii privind paza de 

noapte din oraşul Miercurea Nirajului. 

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării unor  investiŃii de interes local din 

fondul de rulment. 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării Studiului de fezabilitate pentru 

modernizarea  clădirii Centrului de sănătate din oraşul Miercurea Nirajului. 
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  13. Discutarea criteriilor de ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate 

în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate 

închirierii. 

  14. 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. 

 Preşedinte: Dască sunteŃi de acord cu ordinea de zi vă rog să votaŃi. 

Da: 15 

Nu: - 

 

Preşedinte: Propun consilierilor ca să aprobe, ca înainte de a se trece la discutarea 

punctelor înscrise pe ordinea de zi să purtăm o discuŃie cu reprezentanŃii Companiei E-ON GAZ, 

care au fost invitaŃi în scopul clarificării unor aspecte legate de calitatea necorespunzătoare a 

lucrărilor de de reparaŃii din centrul oraşului şi de  a corela planurile de dezvoltare ale oraşului 

cu planurile companiei pe plan local. 

Da:15 

Nu: - 

Primar: Salut pe invitaŃi, cu care dorim să avem o discuŃie benefică în interesul ambelor 

părŃi. 

Ing. Vişovan: Avem o ofertă de colaborare din partea nostră, dar trebuie să luăm şi noi 

măsurile de precauŃie, pentru că s-au întâmplat mai multe accidente. 

Barabas Lorant: Probleme şi plângeri. CetăŃenii nu sunt trataŃi de angajaŃii companiei ca 

şi consumatori 

Dl. Vişovan: Vrem să colaborăm şi pentru spargerile pentru asfaltare Problema cu 

conducta, în primăvară se va derula schimbarea conductelor. Unde este reŃeaua veche se vor 

schimba. 

Barabas Lorant: Data trecută dl. Nicoară nu ne a onorat cu prezenŃa. Ar trebui să ne 

acordaŃi termene pentru reparaŃii, acum 3 zile am fost informat că dacă în 2 zile nu rezolvăm 

hărtiile la Şcoala din Şardu Nirajului o să tăiaŃi gazul. Strada Trandafirilor arată ca Fâşia 

Gaza. Nu sunteŃi în stare să vă organizaŃi, noroiul de pe drum, ocuparea abuzivă a domeniului 

public. Să ştiŃi că după fiecare săpătură aveŃi obligaŃia să repuneŃi drumul în starea iniŃială. 
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SpuneŃi că anul acesta se va schimba conducta să corelaŃi lucrările cu săpăturile de la 

lucrarea de canalizare. 

Dl. Vişovan: Suntem dispuşi să facem, o să ducem pământul de la săpături, vă dau şi 

numărul meau de telefon ca să puteŃi să mă contactaŃi în caz de probleme. LegislaŃia ne obligă 

la diferite reguli. Dacă o societatea care instalează nu are autorizaŃie ISCIR am obligaŃia să 

sigilez. Este şeful de district se poate colabora cu dânsul. La Şardu Nirajului dl. Căpuşan nu mi 

–a adus hârtiile pentru avizare. 

Dl. Pavel: Sunt firme care nu sunt autorizate, vin tot felul de escroci, trebuie să aibă 

autorizaŃie de ANR, asta să ziceŃi la oameni. 

Viceprimar: După părerea mea săpăturile nu puteau fi executate, nu exista autorizaŃie 

pentru acest lucru. 

Dl. Vişovan: A trebuit să luăm măsuri urgente, nu ne putem permite să explodeze vreo 

clădire.  Am colaborat şi până acum, am demolat SDM –ul, nu se poate spune că nu există 

colaborare. Dacă am scăpare de 100% nu pot să stau. 

Dl. Nicoară: DispoziŃiile noastre sunt foarte clare. Am purtat discuŃii cu reprezentanŃii 

Primăriei. În ceea ce priveşte şcoala din Şardu Nirajului, în noiembrie am recepŃionat, dar 

trebuie să înŃelegeŃi că nu se poate pune în funcŃiune până ce firma autorizată nu ne aduce 

documentaŃia. 

În ceea ce priveşte pe abonaŃi există a serie de proiecte dar nici măcar 10% nu sunt 

recepŃionate ca şi lucrări. Plata facturilor nu ne aparŃine trebuie solicitate informaŃii 

suplimenatre de la sediul operaŃional din Tg. Mureş. 

Secretar: Plata afcturilor este o problemă pentru locuitori mai ales pentru cei în vârstă, 

aş propune să încheiaŃi contract cu Poşta Română. 

Barabas Lorant: Şi la mine personal s-a întâmplat cu executantul lucrării a solicitat 

pentru recepŃie un delegat de la E ON GAZ şi s-a refuzat prin telefon solicitarea pe motiv că nu 

este persoană disponibilă. 

Dl. Nicoară: am verificat acest lucru nu era cerere depusă. 

Dl. Vişovan: Aceste solicitări nu se fac telefonic, numai pe bază de hârtie scrisă. 

Barabas Lorant: SpuneŃi că aŃi verificat şi nu există problemă, din cauza hărtiilor aŃi lăsa 

şcoala fără gaz?. 

Dl. Nicoară: Problema este că fără documente emise de o firmă autorizată nu pot 

recepŃiona lucrarea, la Şardu Nirajului nu s-a întocmit documentaŃia.  
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Dl. Vişovan: Nu ştiu dacă funcŃionează sistemul. 

Matyas Janos: Am avut nenumărate discuŃii pe această temă în consiliul local. În ceea 

priveşte partea de distribuŃie: se duce verificatorul şi taie gazul, am montat şi eu centrala , am 

făcut actele şi totuşi nu aŃi venit la recepŃie. 

Dl. Vişovan:Trebuie zis la oameni că dacă trecem cu vederea şi se întâmplă vreo 

neplăcere, angajatul care a verificat sistemul va fi tras la răspundere. 

Primar: Vă mulŃumesc pentru prezenŃa Dva. şi vă rog ca să aveŃi un pic de răbdare la 

şcoala din Şardu Nirajului. 

 

   Preşedinte: Propun să luăm pct. 14 de pe ordinea de zi, sunteŃi de acord? 

   Da: 15 

   Nu: -   

 

   14. 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: prezintă invitaŃii. 

  Pavel Ionel, dirigintele de şantier: Pe 28 ianuarie 2009 lucrarea de canalizare trebuia 

finalizată, până în momentul de faŃă s-a făcut cca. 15% din lucrare. Eu nu o să semnez nici o 

situaŃie până nu va fi făcută recepŃia calitativă a lucrărilor executate. Trebuie să avem mare grijă 

că există pericolul pierderii fondurilor alocate. Executantul a promis că marŃi am putea face 

recepŃia cu laser şi după aceasta se pot reface drumurile în stare iniŃială. Totodată ne au promis 

şi faptul că până în iunie o să termine toată lucrarea, să vă gândiŃi şi să judecaŃi bine problema. 

  Dl. Drăghici: V-am prezentat stadiul real, v-am prezentat un grafic, s-a început foarte 

dificil, condiŃiile din pânza freatică nu erau favorabile. Avem forŃa de muncă necesară nu văd de 

ce nu am putea face lucrarea, să se deblocheze şi nişte plăŃi. 

  Dl. Zaha: Mă bazez pe experienŃa pe care o am şi pe forŃa de muncă cu care lucrez, iau 

angajament că până la sfârşitul lunii aprilie vom finaliza lucrarea. 

  Nagy Imre: Îmi este frică că o să avem canalizare care nu o să funcŃioneze, care o să fie 

consecinŃele? 

  Dl. Pavel Ionel: Nu se semnează recepŃie până nu sunt îndeplinite condiŃiile şi normele. 
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  Nagy Imre: Eu personal am fost la faŃa locului am văzut că sunt probleme şi nu sunt 

specialist, nu s-a lucrat corespunzător.  

  Pavel Ionel: Până marŃi să mai aveŃi răbdare. 

  Dl. Zaha: Pentru 3 străzi vom putea face recepŃia. 

  Barabas Lorant: Dl. Zaha într – adevăr veŃi putea face 60 m/zi?, la capacitatea 

canalizării staŃia de epurare va putea funcŃiona ? 

  Dl Zaha: şi mai mult pot face asta este minimul. 

  Dl. Drăghici: Este o problemă tehnică. Cursul Euro la data licitaŃiei era de 3,5 lei, acum 

este 4,20 lei, ar trebui purtate discuŃii cu Minister pentru suplimentarea fondurilor. 

  Pavel Ionel: În ceea ce priveşte inspecŃia lucrării cu camera video, prima inspecŃie va fi 

plătită de Primărie, iar în caz de necorespundere calitativă celelalte inspecŃii vor fi plătite de 

către executant.  

  Nagy Imre: Dacă în contract nu s-a specificat acest lucru să rămână propunerea 

dirigintelui de şantier. 

  Imreh Attila: Să nu se continue lucrarea pe alte porŃiuni până nu s-a finalizat ce s-a 

început. 

  Nagy Imre: Propun să le acordăm această săptămână. 

  Matyas Janos: Aş vrea să vă întreb dacă în centrul oraşului s-ar putea face canalizarea 

ulterior. 

  Pavel Ionel: Din punct de vedere tehnic se poate face împreună cu schimbarea conductei 

de gaz. 

  Nagy Imre: În funcŃie de rezultatele inspecŃiei să se hotărească ce vom face în 

continuare. 

  Preşedinte: SunteŃi de acord cu propunere consilierului Nagy Imre? 

  Da: 15 

  Nu: - 

 

  Preşedinte: Să trecem la ordinea de zi:  

   

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui referendum local în vederea 

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

central din oraşul Miercurea Nirajului. 
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Dl. deputat Kerekes Karoly: Am verificat proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a 

dlui primar în legătură cu acest proiect de hotărâre, din punct de vedere juridic totul este în 

regulă.  

Preşedinte: care este poziŃia comisiilor de specialitate? 

Barbas Lorant: Comisia de specilitate pentru buget – finanŃe , administraŃie publică, 

juridică a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi propunem spre adoptare aşa cum a fost 

întocmită:  

Bartok Iosif: Şi noi suntem de acord. 

Nagy Imre: În unanimitate şi noi suntem de acord. 

Preşedinte: Rog să votaŃi, sunteŃi de acord cu proiectul de hotărâre iniŃiat de dl. 

primar? 

Da: 15 

Nu: -  

 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării referendumului local în vederea 

consultării cetăŃenilor din oraşul Miercurea Nirajului privind modificarea limitelor 

teritoriale ale judeŃului Mureş, conform iniŃiativei legislative „Statutul de autonomie al 

łinutului Secuiesc”. 

 

   Butiurca Peter Pal: Să se decidă în mod favorabil, rog în acest sens să voteze 

consilierii. 

 Barabas Lorant: Comisia de specilitate pentru buget – finanŃe , administraŃie publică, 

juridică propune spre respingere acest proiect de hotărâre. 

Nagy Imre: Noi suntem 2 pentru , 3 împotrivă la acest proiect de hotărâre. 

Bartok Iosif: Noi suntem în unanimitate pentru. 

Csiki Sandor: Dl. ing. Kovacs a fost aici ca să spună părerea că nu este bine ca 

dimineaŃa să zicem da şi la prânz ba. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 6 

Nu: 9 
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   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 45/2008, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2009. 

   Jurista: Prin H.G nr. 1697/2008, privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele 

de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, s-au 

adus modificări, ca atare trebuie să modificăm şi noi Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2008. 

   Viceprimarul a propus taxa pentru folosirea autobuzului şcolar pentru activiŃile 

extraşcolare la suma de 1 lei/km. 

Barabas Lorant: Eu am propus instituirea unei taxe pentru efectuarea de săpături pe 

domeniul public al oraşului, ar fi de 50 lei/mp/zi şi o taxă pentru refacerea carosabilului de pe 

drumurile publice aflate pe raza administrativ teritorială al oraşului Miercurea Nirajului şi a 

satelor aparŃinătoare, distruse de către persoane fizice sau juridice, care ar fi de  500 lei/mp., 

această taxă s-ar aplica numai în cazul în care nu s-a reparat drumul  în 5 zile  de către cel care 

a cauzat deteriorarea drumului. 

Iar pământul scos trebuie îndepărtat de îndată în caz contrar trebuie aplicat amenda 

contravenŃională prevăzută de OG. 43/1997. 

Nagy Keresztesi Jeno: S-ar ajunge banii pentru refacerea drumului? 

Matyas Janos: Să rămână 500 lei/mp. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: - 

 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică a cantităŃii de 

1467 mc masă lemnoase, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

   Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Barabas Lorant: După calculele efectuate de noi preŃul de pornire a licitaŃiei ar trebui să 

fie de 102 lei/mc. 

  Bartok Iosif: Noi  am propus 100 lei /mc şi ca 200 mc să fie vândut la cetăŃeni, să fie 

stipulat acest lucru în contract. 

  Secretar: Rog să nominalizaŃi consilieri în comisia de licitaŃie. 

  Preşedinte: Se propune Toth Sandor – viceprimarul localităŃii, consilierul Imreh Attila şi 

ca membru suplenat Nagy Keresztesi Jeno. 

  Preşedinte: Rog să votaŃi. 
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  Da: 15 

  Nu: - 

 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului normat al autobuzului şcolar, aflat 

în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

   Jurista: prezintă proiectul de hotărâre, conform calculelor efectuate de compartimentul 

contabil consumul normat al autobuzului şcolar ar fi de 11,5 litri motorină/100 km. 

   Viceprimar: Prezintă situaŃia privind consumul şi km parcurşi. 

   Csiki Sandor: Care sunt activităŃile extraşcolare?Nu s-ar putea permite în fiecare an câte 

o excursie pentru fiecare clasă gratuit. 

   Viceprimar: De exemplu deplasarea la concursurile organizate de inspectoratuil şcolar o 

să fie gratuite . 

       Kacso Vilmos: Ar fi bine să nu fie dubii, când?, cine şi unde merge? 

   Preşedinte: Rog să se voteze. 

   Da: 15 

   Nu: -  

  

   6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local  în consiliul 

de administraŃie al Grupului Şcolar „Bocskai István” şi al Şcolii Generale „Deák Farkas” din 

oraşul Miercurea Nirajului. 

   Primar: Eu am propus pe dl. viceprimar, dar să mai fie o persoană, în cazul în care dl. 

viceprimar nu ar putea participa la aceste şedinŃe. 

   Bartok Iosif : Noi am propus pe Biro Jozsef Attila. 

   Preşedinte: s-a propus dl. Kacso Vimos şi dl. consilier Biro Jozsef Attila ca înlocuitori ai 

dlui viceprimar. 

   Csiki Sandor: Dl. viceprimar nu poate fi deodată în 2 locuri, oricum este o funcŃie 

formală. 

   Preşedinte: Rog să se voteze să fie reprezentantul consiliului local dl. viceprimar şi consi 

lierul Kacso Vilmos, sunteŃi de acord? 

   Da: 15 

   Nu: - 
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    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaŃie publică, a terenului în 

suprafaŃă 1327 mp, situat în str. Pompierilor, evidenŃiat în CF 1111/N/Miercurea Nirajului, nr. 

cadastral 131, aflat în domeniul privat al oraşului Miercurea Nirajului. 

   

   Barabas Lorant: Am propus închirierea numai a suprafeŃei de 709 mp teren aflat sub 

construcŃii, pe partea din stânga există un teren pe care s-ar putea amenaja o parcare pentru 

piaŃă după ce aducem pământ. Oricum societatea care este proprietarul clădirii ar putea intra de 

pe drumul spre piaŃă. Propunem închirierea pe 10 ani, preŃul de pornire a licitaŃiei să fie de 200 

lei/lună. 

   Viceprimar: Acolo avem nevoie de o parcare nu putem da în chirie. Vom aduce pământ de 

la canalizare şi vom aenaja terenul. 

   Preşedinte: Rog să se voteze 

 Da: 15 

 Nu: -  

   

   8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică al imobilului 

situat în str. Teilor nr. 53, evidenŃiat în CF nr. 1108/Miercurea Nirajului, nr. cadastral 93/1, 

94/1, 91/2/1, 92/1, aflat în domeniul privat al oraşului Miercurea Nirajului. 

  Barabas Lorant: Am propus închirierea pe 2 ani cu preŃul de pornire a licitaŃiei la suma 

de 400 lei/lună, cu posibilitatea rezilierii contractului înainte de termen cu un preaviz de 2 luni în 

cazul în care vom avea nevoie de acest imobil. 

  Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 15 

  Nu: -  

 

   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

   Viceprimarul:  prezintă referatul, nu pot să lucrez cu dl. Piri Dezso, de asta am propus 

desfiinŃarea acestui post şi am propus înfiinŃarea unui post de muncitor calificat I pentru a putea 

întreŃine sălile de sport, căminul cultural şi alte lucrări. 

   Preşedinte: Rog să votaŃi. 
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   Da: 15 

   Nu: - 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii privind paza de 

noapte din oraşul Miercurea Nirajului. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că se va organiza concurs pentru 

posturile de poliŃist comunitar luna viitoare, nu are nici un rost să plătim aceşti oameni. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: - 

 

   11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării unor  investiŃii de interes local din 

fondul de rulment. 

   Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

   Preşedinte: Rog să votaŃi 

   Da: 15 

   Nu: - 

 

   12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării Studiului de fezabilitate pentru 

modernizarea  clădirii Centrului de sănătate din oraşul Miercurea Nirajului. 

   Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre. 

   Preşedinte: Rog să se voteze. 

   Da: 15 

   Nu: - 

 

   13. Discutarea criteriilor de ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, 

destinate închirierii. 

   Jurista: Prezintă criteriile de ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, 

destinate închirierii,  stabilite prin H.G.  

   Primar: sunt o mulŃime de cereri, va trebui să anunŃăm pe solicitanŃi. 
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   Nagy Imre: M-am interesat şi aceste criterii stabilite prin H.G. nu pot fi modificate pentru 

că nu o să primească avizul de la ANL. 

   Csiki Sandor: Criteriile sunt antifamiliale. Am colegi la şcoală care ar trebui să 

primească puncte în plus pentru că  sunt soŃ şi soŃie şi amândoi îndeplinesc condiŃiile. 

   Preşedinte: SunteŃi de acord ca pentru următoarea şedinŃă să se întocmească proiect de 

hotărâre în sensul celor discutate. 

   Da: 15 

   Nu: - 

 

   Diverse. 

   Keresztesi Barna: prezintă problema lipsei indicatoarelor de circulaŃie în oraş. Se va 

întocmi proiect de hotărâre pentru rezolvarea acestui lucru. Prezintă posibilitatea asigurării 

iluminatului public prin sistemul solar. 

   Bartok Iosif: Am uitat de clădirea casinoului, rog să luaŃi măsuri. Nu se respectă 

indicatoarele 

   Butiurca Peter Pal: SimŃiŃi doar pericolul imediat nu vă gândiŃi la ziua de mâine, 60% din 

consilieri şi a încălcat promisiunea şi cuvântul dat. 

   Biro Jozsef Attila: Trotuarul din faŃa grădiniŃei nu s-a reparat. Prezintă problema 

tomberonului de la blocuri. 

   Nagy Keresztesi Jeno: PopulaŃia nu este mulŃumită de gestionarea deşeurilor, mulŃi au zis 

că nu o să plătească taxa. 

   Viceprimar: AveŃi dreptate este o problemă gravă s-a elaborat un nou program de 

colectare a deşeurilor, din două în două săptămâni Salubriservul transportă deşeurile 

neselecŃionate, iar săptămânal în ziua de joi şi vineri cei de la AcăŃari duc deşeurile selecŃionate. 

   Csiki Sandor: Am fost învinşi, Vă felicit a funcŃionat strategia UDMR. 

   Kacso Vilmos: Problema drumului de la Tâmpa, am o propunere pentru bugetul anului 

2009 pentru formaŃia de dansuri populare. 

   Nagy Imre: Problema deşeurilor, în bugetul pe 2009 ar trebuie să prevedem bani pentru 

un buldoescavator şi un tractor. Ar trebui să înfiinŃăm o creşă,  ar fi foarte necesar. Ar trebui 

extins reŃeau de iluminat public din Sântandrei, ar trebui reabilitat parcul din faŃa Primăriei.  

   Preşedinte: problema extinderii iluminatului public există şi în Sântana. 
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  Barabas Lorant: Cererea de chemare în judecată formulată de o parte dintre consilieri 

este ruşinoasă, v-aŃi chemat pe voi în instanŃă şi solicitaŃi şi cheltuieli de judecată, dacă nu ne 

ajutaŃi măcar să nu ne împiedicaŃi. 

  Bereczki Victor: Problema deşeurilor, cântarul de la baza de recepŃie a cui este?, care 

este situaŃia staŃiilor de aşteptare autobuz, unde o să fie amplasate porŃile oraşului? 

  Nagy Imre: Pregătesc prototipul, o să arăt când va fi gata. 

  Csiki Sandor: AroganŃa dlui consilier Barabas nu se cuvine. 

  Barabas Lorant: Sunt fapte reale, eu doar am făcut o constatare. 

  Csiki Sandor: Activitatea fiecărui consilier local se măsoară în numărul proiectelor de 

hotărâre înaintate, Dvs. câte le aŃi înainat? 

  Secretar: Prezintă legislaŃie incidentă şi solicită depunerea până la şedinŃa din luna 

februarie a rapoartelor de activitate şi a declaraŃiilor de avere, respectiv de interese. 

 

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 28 

ianuarie 2009. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

     Bereczki Viktor     

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


