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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 28 aprilie 2010, 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. 206/23.04.2010.     

Sunt prezenŃi 14 consilieri.  

Lipseşte motivat: Simonfi Laszlo 

La şedinŃă participă viceprimarul, secretarul,  consilierul juridic, referentul contabil.  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier  - Csiki Sándor. 

Bíró József Attila: Procesul verbal să fie corectat, Dl.consilier Imreh Attila a venit, după 

ce dl. Matyas a solicitat pauză. 

Contabil: Propun ca materialul să fie distribuit prin e-mail. În acest fel s-ar putea face 

economii la consumabile. 

Bereczki Viktor: La intervenŃia mea în legătură cu cazul Piri Dezso să se pună semnul 

întrebării. 

La diverse, rog să fie menŃionat cine sunt cei care folosesc acele terenuri, care ar fi 

rezerve şi care sunt în proprietatea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Bartók Iosif: În legătură cu ocuparea temporară a terenurilor publice de către deŃinătorii 

vehiculelor, am discutat şi cu precedentele ocazii, aceştia ori să fie amendate sau să fie garajate 

în curte. 

Csiki Sándor: Şi dl. Iszlai Csaba s-a plâns, că se ocupă terenul din faŃa porŃii de către 

Simonfi, atunci am discutat această problemă. 

Cine este pentru votarea procesului verbal din luna martie 2010, cu modificările arătate 

mai sus? 
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Da: 12 

Nu: - 

 

Bíró József Attila: Au fost depuse două proiecte de hotărîri din parte noastră, care nu 

figurează pe ordinea de zi. De ce nu sunt puse pe ordinea de zi? 

Secretar: ŞedinŃa este convocată de către primar prin dispoziŃie, nu a pus pe ordinea de 

zi. 

Nagy Keresztesi Jenı: Dacă 1/3 dintre consilierii locali solicită, trebuie să fie pusă pe 

ordinea de zi proiectul de hotărâre propus. 

Butyurka Péter Pál: 6 oameni din consiliul local sunt privaŃi de dreptul de a iniŃia 

proiecte de hotărâri. 

Kacsó Vilmos: Să rezolvaŃi problema cu primarul. 

Bíró József Attila: Sunt nişte lucruri, despre care vreau să vă spun câteva cuvinte. 

Mátyás János:Nu am nimic împotrivă, dar primarul nu este de faŃă. 

Viceprimar: Dacă nu este pe ordinea de zi nu se poate discuta.  

  Preşedinte: Cine este pentru a pune cele două proiecte de hotărâri pe ordinea de zi? 

  Da: 6 

Nu: 7 

Preşedinte: Au votat pentru a pune pe ordinea de zi cele 2 proiecte de hotărâri: Bíró 

József Attila, Csiki Sándor, Butyurka Péter, Bartók Iosif, Bereczki Victor, Nagy Keresztesi Jenı. 

 

 Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 28 aprilie 2010. 

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

Miercurea Nirajului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a cumpărării imobilului situat în 

oraşul Miercurea Nirajului, str. Plopilor nr. 10/A. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaŃiei în vederea întabulării 

unor imobile situate în oraşul Miercurea Nirajului în Cartea Funciară. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării unui autoturism pentru oraşul 

Miercurea Nirajului. 



 3

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  susŃinerii Programului „Biblionet  - lumea în 

biblioteca mea”. 

7. Diverse. 

 

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

Miercurea Nirajului. 

Contabil: prezintă referatul de specialitate, cu punctele care ar trebui să constituie 

obiectul rectificării de buget. 

Butyurka Péter Pál: În legătură cu europubele: consider că nu sunt importante, trebuie să 

schimbăm mentalitatea oamenilor, cu asta ar trebui să începem. 

Viceprimar: Doar în unele Ńări scandinave s-a început eliminarea pubelelor colorate. 

Concursul de foto dintre cele 3 localităŃi înfrăŃite din Ungaria şi Germania, noi suntem la 

rînd. Trebuie să ne gîndim şi la constituirea unui juriu. Butyurka Péter Pál: Pentru cheltuielile 

legate de concursul de foto se vor aloca fondurile din sumele alocate pentru evenimente proprii 

sau din sumele destinate pentru proiecte? 

Barabás Lóránt: Concursul de foto este un lucru pregătit, este rulat, are pagină de 

internet proprie. 

Imreh Atttila: Din ce constă? Nu consider că este important, vorbim despre reabilitarea 

cabinetelor medicale şi alte lucruri, care costă, nu avem suficiente informaŃii în legătură acest 

concurs. 

Nagy Imre: Prezintă informaŃiile legate de concursul de foto. Până în prezent s-au 

desfăşurat două ediŃii, la ambele ediŃii au fost câştigători şi din oraşul nostru. Sunt concursuri 

tematice ca: oraşul meu, protecŃia mediului, peisajul, natura, etc. Anul trecut, la cel organizat de 

localitatea germană Marpingen, primul loc a fost obŃinut de către Fehér Zsombor, elev în clasa a 

VII-a din oraşul nostru. 

Nagy Keresztesi Jenı: Trebuie să dăm şi pentru lucruri spirituale, nu numai pentru cele 

materiale. 

Tóth Sándor: Pentru cabinetele medicale am demarat deja procedurile, trebuie să ne 

înŃelegem cu dna Dr. Kocsis care nu vrea să părăsească cabinetul medical. Primarul a promis că 

va încerca rezolvarea situaŃiei. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 



 4

Da: 14 

Nu: - 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a cumpărării imobilului situat în 

oraşul Miercurea Nirajului, str. Plopilor nr. 10/A. 

Barabás Lóránt: Este vorba de  fostul Icarcoop, care este pusă sub executare silită. Cu o 

suma de cca 300.000 lei ar putea fi cumparată imobilul, pentru amenajarea unui spital sau spaŃii 

medicale. 

Bartók Iosif: Am discutat în comisie, am fost de acord. 

Contabil: Nu se justifică din punct de vedere financiar, ar necesita multe investiŃii şi 

cheltuieli. 

Tóth Sándor: Noi vom propune o anumită sumă, încercăm să negociem pentru a adopta o 

hotărîre bună. 

Mátyás János: Spun să nu depunem nici o ofertă, să stăm pînă ce va scădea preŃul. 

Nagy Imre: Banii trebuie să fie plătiŃi în rate. 

Preşedinte: Rog să se voteze sunteŃi de acord, în principiu, cu cumpărarea imobilului 

situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Plopilor nr. 10/A 

Da: 14 

 Nu:- 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice pe anul 2010. 

Bartók Iosif: Prezintă observaŃiile legate de unele puncte din Programul achiziilor publice 

pe anul 2010. 

Contabil: Nu trebuie să vă faceŃi griji, achiziŃionăm numai ceea ce este de strictă 

necesitate. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 14 

Nu: - 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaŃiei în vederea întabulării 

unor imobile situate în oraşul Miercurea Nirajului în Cartea Funciară. 
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 Jurista: Prezintă proiectul de hotărîre. Oraşul are proprietăŃi din domeniul public, care 

trebuiesc să fie reîntabulate. Acest proces a început acum câŃva ani, dorim să continuăm 

punerea la punct din pct. de vederea al cărŃilor funciare al tuturor imobuilelor şi a terenurilor 

eferente acestora, propriate publică sau privată. 

Bíró József Attila: Cred că şi acest lucru, punerea la zi a situaŃiei de carte funciară  de la 

şcoala generală, facilitează schimbul de teren cu biserica ortodoxă.  

Butyurka Péter Pál: Dacă în acest caz atestarea în cartea albă – H.G. 964/2002 are 

valoare de ce nu are aceaşi valoare şi în cazul parcului? 

Bíró József Attila: Cînd am adus argumentele împotriva construirii, am spus că terenul 

respectiv face parte din domeniul public. Să nu fim de acord şi să tragem de timp. 

Butyurka Péter Pál: Sunt de acord numai cu întocmirea  documentaŃiei în vederea 

întabulării terenului intravilan din str. Teilor nr. 58. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare în sensul 

întocmirii  documentaŃiei în vederea întabulării numai a terenului intravilan din str. Teilor nr. 58. 

 Da. 14 

Nu: -  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării unui autoturism pentru oraşul 

Miercurea Nirajului. 

Nagy Imre: Propun să cumpărăm 2 maşini mici. 

Imreh Attila: Să cumpărăm 2 maşini mici, maşinile sunt ieftine. 

Barabás Lóránt: Este vorba de 7500 euro. De fapt se schimbă una, care a fost avariată 

prin accident. 

Bartók Iosif: Una şi bună, că este vorba doar de schimb. Ar trebui ca dl. viceprimar să ne 

povestească ce s-a întâmplat. 

Butyurka Péter Pál: Nu este o glumă, trebuie asumată răspunderea. 

Viceprimar: Mi-am asumat răspunderea, nu este un secret pentru nimeni ce s-a 

întâmplat. A fost un simplu accident de maşină, cu fiecare dinte noi se poate întâmpla oricând, 

ancheta s-a terminat şi  paguba pricinuită s-a recuperat 100%. 
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Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 13 

Nu: 1- Butyurka Péter Pál. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  susŃinerii Programului „Biblionet  - lumea în 

biblioteca mea”. 

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Jurista: Prezintă adresa Bibliotecii JudeŃene. 

Nagy Keresztesi Jenı: Bibliotecara nu respectă programul. Să fie somat să-şi respecte 

programul. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu:- 

 

7. Diverse:  

Bartók Iosif: La Şardu Nirajului terenul de fotbal este arat de către vecin, ar trebui 

măsurat terenul de către inginer. 

La intrarea la piaŃă ar trebui dus ceva piatră, este apă. 

S-a plâns tatăl elevului Barta Zsolt, că microbuzul şcolar nu duce copilul la Beu. 

Taxa de păşunat la Dumitreşti, oamenii cred că nu se investeşte în păşune. 

Terenurile consiliului local să fie inventariate, pentru că sunt nişte omisiuni, şi nu au fost 

inventariate corespunzător. 

Să se pună ceva piatră la drumul spre casa mortuară. 

Berecki Viktor: În strada Plopilor lângă drum în râul Nirajul a căzut zidul de susŃinere 

din  piatră.  

Viceprimar: Am trimis în această privinŃă adrese peste tot. 

Butyurka Péter: Aş dori să vorbim despre ordinea de zi, despre cele două puncte, care nu 

au fost trecute pe ordinea de zi. De ce nu veniŃi şi dvs la discuŃile organizate de noi cu privire la 

responsabilitatea civică, vă invităm totdeauna, să se discute împreună. Aşa ceva nu s- a întîmplat 

niciodată în alte locuri ca într-o localitate 100% maghiară să se apuce la construcŃia unei 

biserici, împotriva voinŃei tuturor. 
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Csiki Sándor: Într-o piaŃă de 550 de ani să nu fie construită  biserică ortodoxă. Am adus 

argumente pro, dar primarul nici nu le-a luat în seamă. Această  biserică nu are ce să caute în 

centrul oraşului. 

Imreh Attila: Ce se întămplă cu canalizarea?, acoperişul de pe şcoala din Sântana, şanŃul 

de la  marginea satului, depuneri ilegale de gunoaie la marginea satului. 

În faŃa căminului cultural din Sântana este o grămadă de cărămidă. Indicatoarele de 

circulaŃie sunt ruginite, ar trebui schimbate. 

Dr. Tıkes Endre: Între grădiniŃă şi blocuri să fie refăcut trotuarul. 

Nagy Keresztesi Jenı: Era vorba că criteriile pentru proiecte vor fi votate, la fel şi 

comisia de evaluare a proiectelor. Colectarea selectivă trebuie ambiŃionată prin diferite metode, 

să fie urmărită dacă se respectă sau nu, altfel nu va merge. Dna dr. Kocsis de ce nu poate fi dat 

afară din cabinet? 

Butyurka Péter Pál: Comisia să fie formată din cei 15 consilieri aşa cum s-a discutat la 

început. 

Bíró József Attila: Starea proastă a drumului din Sîntandrei şi din întregul oraş, între 

blocuri de ce nu s-a refăcut drumul de către cei de la Romtelecom. Oraşul nu are un cântar 

public. În oraş sunt o grămadă de elevi talentaŃi, care nu sunt premiaŃi, la fel şi fotbaliştii. Este 

injust că nu s-au pus pe ordinea de zi cele propuse de mine.  

Nagy Keresztesi Jenı: Să se acorde premii, distincŃii în fiecare an. 

Kacsó Vilmos: S-ar putea ca cineva o să ne sponsorizeze cu  parchet laminat la şcoala 

din Tîmpa, ar trebui să ne ajutaŃi cu plinte pentru prindere. 

Procesul verbal de predare primire pentru ANL a fost semnat în decembrie 2008. Este 

adevărat? 

Jurista: Prezintă punctul de vedere al instituŃiei, cum s-au derulat procedurile de 

preluare ale celor 2 blocuri ANL. 

Berecki Viktor: Bordurile care au rămas din parc, primarul a promis că la Sîntana o să 

se facă un parc în formă de triunghi. 

Viceprimar: Dl. Szabo Erno ar fi de acord ca să ne întreŃină parcul central pe bază de 

contract. 

Butyurka Péter: Nu sunt de acord cu întreŃinerea parcului prin contract, dacă nu putem 

rezolva prin oamenii noştrii, este problemă de organizare. 
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Nagy Keresztesi Jenı: Din europubele să fie date şi la piaŃă. 

Bartók Iosif: Avem experienŃă proastă cu prestările de servicii cu cei de afară, avem 

oameni. Eu nu sunt de acord. 

Nagy Imre: Am aflat, că programul cu publicul se Ńine de la ora 9 pînă la 14. 

Sunt drumuri prin Ńară pe marginea cărora sunt întreŃinuŃi nucii. La noi de ce nu? 

Pe terenul dintre blocuri şi căminul cultural, să se facă parcare. 

Nu ştim care vor fi fondurile, de care vom avea nevoie pentru organizare evenimentelor 

proprii şi cât rămâne pentru proiecte. 

La echipa de construcŃii ar trebui un conducător bun numai aşa ar merge lucrurile. 

Aş dori să particip la lucrările comisiei  de inventariere al bunurilor care se află în 

proprietate oraşului. 

Barabás Lóránt: La curba din Sîntana iar se cară gunoi, nu este tuns iarba, de mai multe 

ori am tuns chiar eu. 

Nu am putea încerca să obŃinem fonduri pentru Zilele oraşului prin Ministrerul Culturii? 

Romtelecomul a săpat spre blocuri, a făcut o investiŃie şi se pare că nu a avut autorizaŃie. 

Când se vor face lucrările de reparare? 

Viceprimar: Am deja oferte pentru zilele oraşului, o societate ar aduce toate obiectele de 

divertisment pentru copii în cazul în care am putea oferi exclusivitate. 

Din echipa de construcŃii dl. Csizmadia iese în pensie. 

Nagy Keresztesi Jenı: Echipa de construcŃii să nu fie privită ca o societate de binefacere, 

dacă careva dintre muncitori nu vrea să lucreze, să se aplice sancŃiunile prevăzute de lege, la un 

privat pentru asta este eficienŃă. 

Csiki Sándor: Denumirea de Bocskai a fost adoptată în ianuarie 2010, după mai mulŃi ani 

de aşteptare. Nicăieri nu există o localitate în Secuime care să fi aşteptat atâta timp cât am 

aşteptat noi să dăm o denumire maghiară unei străzi. 

Echipa mică de fotbal de ce nu are voie să intre pe terenul mare?, să ştiŃi că astfel  s-a 

desfiinŃat o echipă. 

Viceprimar: Prezintă explicaŃiile la cele întrebate. Terenul de fotbal a fost menajat din 

cauza noroiului. Niciodată n-am să fiu de acord să se distrugă munca uriaşă şi investiŃia ce s-a 

făcut, pentru a avea un teren bun. Am spus, că pe terenul de antrenament se poate juca. Nu am 
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interzis niciodată nimănui să folosească acest teren. Nu mă simt vinovat că unii s-au supărat, 

consider că era numai un pretext,  nu motivul real. 

Nagy Keresztesi Jenı: Terenul de fotbal este al tuturor, este finanŃat din bani publici, este 

natural ca şi ei să poată să joace pe el, este vorba de copii noştrii. 

 Preşedinte: Rog să se facă nominalizarea pentru membrii comisiei de evaluare a 

proiectelor care vor fi depuse pentru obŃinerea de fonduri pentru activităŃi culturale şi sportive. 

 Constat că membrii comisiei de evaluare a proiectelor din partea consiliului local sunt:  

 - Butyurka Péter Pál 

- Nagy Keresztesi Jenı 

- Nagy Imre 

- Barabás Lóránt 

- Bíró József Attila 

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

de 28 aprilie 2010. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

      Csiki Sándor    

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


