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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 25 februarie 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. 53  din 20 februarie 2009. 

Sunt prezenŃi 14  consilieri. 

Lipseşte motivat dl. consilier Nagy Imre. 

La şedinŃă participă sinspector Crişan Alexandru – şeful PoliŃiei oraşului Miercurea 

Nirajului, dl. Antal Zoltan  - managerul AsociaŃiei Microregionale Valea Nirajului. 

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

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Bereczki Viktor. 

 

Preşedinte: Rog să se materialul  şedinŃei din luna ianuarie 2009. 

Preşedinte: Vă rog să votaŃi. 

Da: 14 

Nu: - 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din  25 februarie 2009. 

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

persoanelor cu handicap. 

2.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind criteriile de ierarhizare 

prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii. 

3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor pe specialităŃi a membrilor 

comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii. 
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4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  delegării gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului acordat din fondurile 

alocate pentru plata ajutorului social la finanŃarea cheltuielilor de înmormântare  a 

persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social. 

6. Proiect de hotărâre privind propunerea consiliului local pentru evaluarea 

secretarului unităŃii administrativ – teritoriale. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 

Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 30/2008, conform solicitării InstituŃiei 

Prefectului JudeŃului Mureş nr. 11337/SX/Dos. 4/2009. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea invitării la şedinŃele consiliului local ai 

delegaŃiilor săteşti din satele care nu au consilieri locali aleşi. 

9. Discutarea cererii depuse de SC Origo Impex Srl, prin care se oferă spre vânzare 

moara din oraşul Miercurea Nirajului, proprietatea societăŃii. 

10. Discutarea principiilor de bază, care stau la baza elaborării Strategiei de 

dezvoltare al oraşul Miercurea Nirajului. 

11.  Diverse. 

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

Da: 14 

Nu: - 

 

Sinspector Crişan: prezintă raportul, arătând că a crescut numărul tamponărilor, s-a 

înmulŃit numărul autovehiculelor.  

- am avut şi o crima comisă la Tâmpa unde o persoană de 93 de ani a fost omorâtă 

(tâlhărită). Persoanele vârstnice trebuie să aibă mare grijă. 

- jefuirea bancomatului din incinta Primăriei. 

 Vă dau următoarele numere de telefoane  ca să puteŃi să ne anunŃati în caz de nevoie. 

 0730 188 770 – patrula de servici 

 0265576003 – sediul PoliŃiei  

 112- Serviciul unic de urgenŃă. 

 Primar: Aş dori informaŃii în legătură cu faptul că, s-a organizat sau nu concurs pentru 

ocuparea postului de comandant. 
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 Dl. Crişan: Sunt blocate posturile şi concursurile. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Ce măsuri prevede Legea în legătură cu paza  magazinelor? 

 Dl. Crişan: Legea nr. 333/2003, H.G. 1010/2004 reglementează aceste domenii. 

Csiki Sandor:  Am avut o propunere cu privire la schimbarea denumirii PieŃei Teilor în 

PiaŃa Bocskai. Am avut discuŃii cu cetăŃenii, toată lumea ar fi de acord. Se discută această 

problemă de 12 ani şi încă nu este rezolvată, o să intrăm în Cartea Recordurilor. 

Preşedinte: Cine este pentru a putea discuta această problemă în cadrul şedinŃei din data 

de astăzi. Rog să votaŃi. 

Da: 6 

Nu: 8 

 

Preşedinte: Să se aprobe ca pct. 11 de pe ordinea de zi să fie discutată. 

Da: 14 

Nu: - 

 

10. Discutarea principiilor de bază, care stau la baza elaborării Strategiei de 

dezvoltare al oraşul Miercurea Nirajului. 

Csiki Sandor: Ce s-ar întâmpla dacă la şedinŃele microregiunii ar participa şi unii 

dintre consilierii locali? 

Secretar: Dl. Antal s-a oferit să elaboreze Strategia de dezvoltare al oraşul Miercurea 

Nirajului în mod gratuit. 

Dl. Antal Zoltan: Aştept din partea consilierilor locali propuneri pentru punctele slabe 

şi forte ale localităŃii, precum şi propuneri pentru dezvoltarea localităŃii. Sper că în şedinŃa din 

luna următoare veŃi  putea aproba Strategia de dezvoltare al oraşul Miercurea Nirajului. 

 

 

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

persoanelor cu handicap. 

Jurista:  prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  
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2.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind criteriile de ierarhizare 

prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Jurista: Face completările la propunerea prezentată de dl. primar. 

Biro Jozsef Attila: Propun să înştiinŃaŃi pe persoanele care au depus cereri. 

Nagy Keresztesi Jeno: Nu s-ar putea face o modificare la pct. 8 de pe anexa 2. 

Jurista: Acesta trebuie interpretat în conformitate cu prevederile art. 3 litera “c” din 

proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu- 

 

3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor pe specialităŃi a membrilor 

comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, conform legislaŃiei în vigoare 

propunerile sunt făcute de consiliul local, iar numirea comisiei sociale se face prin DispoziŃie de 

Primar. 

Preşedinte: rog să faceŃi propuneri. Constat că, propunerile sunt următoarele: 

Preşedinte: viceprimarul oraşului Miercurea Nirajului. 

Secretar: secretarul unităŃii administrative teritoriale. 

Membrii: - 2 Jurişti: Iszlai Ildiko, Biro Jozsef Attila. 

             -1  consilier local din comisia de specialitate pentru administraŃie 

publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism: Keresztesi Erno Barna. 

 -1 consilier local din comisia de specialitate pentru învăŃământ, 

sănătate, cultură, protecŃie socială, protecŃia consumatorilor, ordine publică, activităŃi sportive 

şi de agrement, relaŃii cu cultele şi cu ONG- urile, de cooperare sau asociere cu alte autorităŃi 

ale administraŃiei publice locale din Ńară sau străinătate: Kacso Vilmos 

     - 1 profesor: Oltyan Csaba. 

Biro Jozsef Attila: Rog să aveŃi grijă la preluarea locuinŃelor. 
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Preşedinte: Rog să votaŃi proiectul de hotărâre. 

Da: 14 

Nu: -  

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  delegării gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului acordat din fondurile 

alocate pentru plata ajutorului social la finanŃarea cheltuielilor de înmormântare  a 

persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

6. Proiect de hotărâre privind propunerea consiliului local pentru evaluarea 

secretarului unităŃii administrativ – teritoriale. 

Secretar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 

Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 30/2008, conform solicitării InstituŃiei 

Prefectului JudeŃului Mureş nr. 11337/SX/Dos. 4/2009. 

Jurista: Prezintă solicitarea InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş nr. 11337/SX/Dos. 

4/2009 prin care se cere completare şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului nr. 30/2008, precum şi solicitarea formulată de Parohia Ortodoxă Română 
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Miercurea Nirajului în sensul diminuării suprafeŃei parcului central - domeniu public cu 

suprafaŃa de 1022 mp. 

Preşedinte: constat că cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil numai 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008, prin reformularea art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 30/2008, în sensul următor: “Se însuşeşte 

de către consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, completarea listei bunurilor care 

aparŃin domeniului public, conform anexei.” – cum a solicitat şi InstituŃia Prefectului JudeŃului 

Mureş 

Totodată constat şi faptul că, comisiile de specialitate nu sunt de acord cu modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008 în sensul diminuării suprafeŃei parcului central – 

domeniu public al oraşului Miercurea Nirajului cu suprafaŃa de 1022 mp. 

În Hotărârea Consiliului Local al cărei modificare se solicită nici nu figurează parcul 

central din oraşul Miercurea Nirajului, acesta fiind deja atestat ca domeniu public prin 

Hotărârea de Guvern din anul 2002. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, conform propunerilor făcute de 

către comisiile de specialitate. 

Da: 14 

Nu: -  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea invitării la şedinŃele consiliului local ai 

delegaŃiilor săteşti din satele care nu au consilieri locali aleşi. 

Keresztesi Erno Barna: Comisia noastră de specialitate nu este de acord cu 

participarea tuturor delegaŃilor săteşti la toate şedinŃele de consiliu. 

Secretar: Dacă se adoptă această hotărâre o să am obiecŃii de legalitate, cu ce ar fi mai 

eficient consiliul local? 

Nagy Keresztesi Jeno: Ar fi nevoie pentru a ajuta populaŃia din satele aparŃinătoare. Se 

spune în regulamentul de organizare şi funcŃionare al consiliului local că în problemele care 

privesc comunitatea respectivă să fie invitat în mod obligatoriu şi delegatul sătesc  legal ales.  

Secretar: aceste probleme sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al Consiliului Local. 

Matyas Janos: Nu sunt împotrivă, dar să procedăm conform legii. 
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Kacso Vilmos: De exemplu la Tâmpa ar fi doi oameni care ar vrea să fie delegaŃi 

săteşti. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 6 

Nu: 8 

 

9. Discutarea cererii depuse de SC Origo Impex Srl, prin care se oferă spre vânzare 

moara din oraşul Miercurea Nirajului, proprietatea societăŃii. 

Bartok Iosif: Moara este într-o stare tehnică degradată. Nu cunosc preŃul oficial, dar 

din cele auzite ştiu că se cere prea mult. Mai mult are valoare din punct de vedere muzeal, 

deoarece nu poate fi folosit pentru scopuri economice. 

Matyas Janos: Să se analizeze, să se facă raport de evaluare. 

Barabas Lorant: Să se facă o ofertă reală şi concretă. 

Nagy Keresztesi Jeno: Să fie invitat proprietarul imobilului la următoarea şedinŃă a 

consiliului local.  

Preşedinte: SunteŃi de acord să fie invitat proprietarul imobilului la următoarea şedinŃă 

a consiliului local ca  să putem discuta şi să ne comunice preŃul de vânzare al imobilului? 

Da: 14 

Nu: -  

 

11. Diverse. 

Bartok Iosif: Clădirea pieŃei a necesitat un efort financiar considerabil, nu am putea 

amenaja acolo locuri pentru vânzarea produselor lactate? 

Viceprimar: Se poate. 

Butiurca Peter Pal: La zilele Bocskai UDMR de ce nu a pus coroane de flori cu culorile 

drapelului maghiar? 

Biro Jozsef Attila: Cine controlează vameşii de la piaŃă? Care este situaŃia cu darea de 

seamă de pe urma manifestărilor “Zilele Bocskai”?, Muncile cu beneficiarii ajutorului social. 

As dori un raport cu beneficarii ajutorului social, orele care trebuie lucrate, persoanele scutite 

de la muncă. 

DaŃi- mi lista şi eu o să le pun să lucreze. 
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Nagy Keresztesi Jeno: Am discutat cu dl. Soos Victor – se ocupă cu reciclarea 

deşeurilor, ne –a oferit posibilitatea să organizăm acŃiuni de strângere a deşeurilor – aparate 

electronice neutilizabile. Gunoiul de la piaŃă ar trebui strâns în după amiaza zilei de miercuri. 

Csiki Sandor: Zilele Bocskai au fost foarte reuşite. 

Simonfi Laszlo: Ce ar putea face autoritatea administraŃiei publice locale pentru 

stoparea activităŃilor economice desfăşurate fără autorizaŃie? 

Primar: Prezintă invitaŃia primită din oraşul Aszod pentru perioada 30 aprilie  - 03 mai 

2009. 

 

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 25 

februarie 2009. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

     Bereczki Viktor     

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


