ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 16 iunie 2010, 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. 254 din 14 iunie 2010.
Sunt prezenŃi 13 consilieri.
Lipseşte motivat: Bereczki Viktor, Nagy Imre.
La şedinŃă participă dl primar, secretarul, viceprimarul, consilierul juridic.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Imreh Attila.
Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 16 iunie 2010.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului pe anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Miercurea Nirajului, în
calitate de membru fondator, la înfiinŃarea „AsociaŃiei Leader Valea Nirajului”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului
local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 22/2007.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Programului de achiziŃii publice
pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 32 din
28 aprilie 2010.
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea preŃului de cumpărare al imobilului înscris în CF
nr. 40, Miercurea Nirajului, nr. top 99/2, 100, 98, 101, 99/1, 97.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului Centrului de Sănătate
Miercurea Nirajului de către Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului.
7. Diverse.

Primar: Propun adoptarea unei hotărâri pentru preluarea managementului centrului
de sănătate, care trebuie adoptat până la data de 1 iulie 2010.
Jurista prezintă H.G. nr. 529/2010 cu privire la lista unităŃilor sanitare ale căror
management se transferă la administraŃiile publice locale.
Butuyurka Péter Pál: Este prea repede, nu s-a pregătit proiectul de hotărâre, nu
cunoaştem detalii.
Csiki Sándor: Să ascultăm părerea domnului Dr. Tıkés Endre.
Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinŃei de astăzi.
Da: 13
Nu: -

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului pe anul 2010.
Bartok Iosif: Dorim lămuriri din partea viceprimarului.
Viceprimar: La primul alineat al rectificării ar fi vorba de suplimentarea fondurilor
pentru organizarea în perioada 29 iulie-1 august 2010 a zilelor microregiunii Valea Nirajului.
Pentru a realiza acest proiect, este necesară o suplimentare a fondurilor.
Bíró József Attila: Probabil, că managerului microregiunii nu-i ajung banii pentru
zilele microregiunii şi aşa doreşte suplimentarea acestora.
Nagy Keresztesi Jenı: Fiind vorba de zilele microregiunii Valea Nirajului de ce nu
cotizează şi alte consilii locale, este în interesul tuturor comunelor.
Csiki Sándor: Trebuie sunat contabilul şef şi dl. Antal Zoltan pentru a ne oferi mai
multe informaŃii.
Mátyás János: Este foarte important pentru prezentarea produselor şi serviciilor
locale, eu propun aprobarea.
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Bíró József Attila: Propun ca şi celelalte consilii locale din microregiune să
contribuie. Să mai aşteptăm până la şedinŃa viitoare.
Preşedinte: Vă rog să se voteze pentru oferirea sumei de 8000 lei în favoarea
AsociaŃiei Microregiunea Valea Nirajului.
Da: 8
Nu: 5
Consilierul local independent Bartók cere să fie menŃionat că a votat împotrivă sursa
acestei sume de bani, şi cu ce cotizează şi celelalte consilii locale din Microregiunea Valea
Nirajului.
Viceprimar: 2767 lei + TVA este oferta pentru lucrări topografice din str. Sântandrei,

pentru a rezolva o problemă foarte gravă şi foarte veche, acea a punerii la punct a tuturor
şanŃurilor de scurgere din localitate. În acest scop trebuie stabilite cotele. Oferta cea mai
avantajoasă ar fi 600 lei pe km.
Butyurka Péter Pál: De ce acel topograf, şi nu altcineva. A fost pe vremuri secretarul
oraşului, nu a reprezentat în mod corespunzător interesele oraşului.
Viceprimar: El a avut oferta cea mai bună, probabil şi din cauza, că la firma lui lucrează
cel puŃin 10 persoane din Miercurea Nirajului. Nu văd ce aveŃi să-i reproşaŃi.
Bartok Josif: Propun şi alte idei de discutat la acest subiect. De ex str. Morii, ca să
apărăm şi pe cei de acolo împotriva apelor din str. Trandafirilor. Cu fiecare ploaie se umplă
fântânile şi grădinile din str. Morii.
Primar: Este în desfăşurare o lucrare mai amplă, care vizează toate canalele de scurgere
a apelor pluviale şi asfaltarea tuturor străzilor din oraş. Se lucrează deja pe studii.
Imreh Attila: Propun ca şi Sântana să fie cuprins în acest proiect şi să se voteze în acest
sens.
Da: 13
Nu: Nagy Keresztesi Jenı: La Dumitresti s-a săpat şanŃul, fără să fie măsurătoare, este prea
adânc, se umple de apă şi este pericol pentru copii..
Viceprimar: Trebuia făcut ceva, era de nesuportat.
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Bartók Josif: Vă rog să se consemneze, că am propus şi partea dreaptă a str.
Trandafirilor.
Viceprimar: Propunem 35.000 lei pentru realizarea terenului de sport. Am primit bani
prin H.G. în acest scop, ca să putem finaliza lucrarea.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu: Viceprimar: Conform adresei DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Mureş de la
învăŃământul preuniversitar s-a luat suma de 94000 lei – trebuie rectificat şi bugetul local în
acest sens.
Totodată propun alocarea sumei de 6.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de transport
ale echipelor de fotbal din cadrul Şcolii Generale şi a Grupului Şcolar „Bocskai Istvan” din
oraşul Miercurea Nirajului la Campionatul şcolar organizat în Rep. Ungară, oraşele
Budapesta, Csongrád, Pápa, Szany..
Csiki Sándor: Am fost la consfătuirea profesorilor de sport din Ungaria, acolo Dl
Takacs Csaba a promis premiul ,,Bradul de aur” ca distincŃie pentru locul I pe Ńară obŃinută de
echipa liceului Bocskai.
Preşedinte: Rog să se voteze propunerile dlui viceprimar.
Da: 13
Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Miercurea Nirajului, în
calitate de membru fondator, la înfiinŃarea „AsociaŃiei Leader Valea Nirajului”.
Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog comisiile de specialitate să prezinte propunerile.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu: -
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii
Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 22/2007.
Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba despre modificarea indicatorilor
tehnico-economici.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu: -

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea

reactualizării Programului de achiziŃii

publice pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului
nr. 32 din 28 aprilie 2010.
Nagy Keresztesi Jenı: Poz. nr. 3 din prima pagină. SF şi proiectare. Despre ce este
vorba? Nu cumva este vorba de înŃelegerile făcute pentru construirea bisericii ortodoxe? IniŃial
ni s-a spus că nu ne va costa nimic, că toŃi banii, inclusiv pentru studii, o să vină de la Guvern.
Primar: Se alocă de către guvern.
Bartók József: Poz. nr. 26 şi nr. 38?
Bíró József Attila: Nu vom vota pct. 3. noi fracŃiunea PCM, deoarece ar conduce la
construirea bisericii ortodoxe.
Csiki Sándor: Am spus că nu vom vota demolarea şcolii. Până la urmă noi vom fi cei
care vom face acest lucru cu muncă voluntară.
În Ungaria s-a schimbat guvernul, nu este văzut cu ochi buni acest lucru, am reuşit să
discut cu oameni responsabili, nimic nu justifică construirea unei biserici în mijlocul oraşului,
împotriva voinŃei populaŃiei, pentru cei doar câŃiva enoriaşi. La ce le trebuie?
Kacsó Vilmos: A zis primarul că nu ne va costa nimic. Văd că apare iarăşi.
Butyurka Péter Pál: Şi atunci aŃi decis împotriva maghiarimii.
Nagy Keresztesi Jenı: Ce se va întâmpla, dacă vor zice că mai au nevoie şi de 5%
contribuŃie proprie. Le dăm nu?
Viceprimar: Nimeni nu a zis că vom vota vreodată aşa ceva.
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Csiki Sándor: Nimeni nu vrea biserică ortodoxă. Nu trebuie să acceptăm nişte bani în
acest scop. Şi aşa BOR primeşte de zeci de ori mai mult decât celălalte culte. Mi-a zis chiar un
om român acest lucru, care ar dori să se termine odată cu această practică.
Primar: Este vorba despre extinderea şcolii, doar de atât.
Butyurka Péter Pál: 6 consilieri au avut un proiect de hotărâre, despre declararea ca
zonă istorică a centrului oraşului. La Tg- Mureş în felul acesta s-a reuşit să se împiedice
intenŃia lui Dorin Florea de a lărgi strada Strâmbă.
Primar: Eu nu sunt specialist.
Bartok Iosif: Pentru lucrările de deszăpezire trebuie 24.000 euro?.
Primar: Este o estimare, dar vom cheltui numai cât este strict necesar.
Bíró József Attila Attila: Am avut proiectul de hotărârea despre declararea ca zonă
istorică a centrului oraşului, dar dl. primar nu a admis introducerea pe ordinea de zi a şedinŃei.
Primar: Putem prezenta acest proiect de hotărâre când doriŃi.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 8
Nu: 5

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea preŃului de cumpărare al imobilului înscris în
CF nr. 40, Miercurea Nirajului, nr. top 99/2, 100, 98, 101, 99/1, 97.
Viceprimar: S-a evaluat terenul, este imperios necesar cumpărarea acestui teren pentru
dezvoltarea oraşului. Acum sunt dispuşi să vândă. ŞtiŃi câte oferte au fost făcute, ştiŃi că nu
avem unde să extindem parcările de la blocurile ANL, nu avem spaŃiu pentru teren de joacă şi
zonă verde. ŞtiŃi că terenul este intercalat între domeniul public.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu:-

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului Centrului de
Sănătate Miercurea Nirajului de către Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului.
Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
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Bartok Jozsef: Trebuie să facem.
Mátyás János: Ar trebui să se finanŃeze cheltuielile Centrului de Sănătate Miercurea
Nirajului nu numai de către instituŃia noastră dar şi de către celelalte autorităŃi locale din
Valea Nirajului.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu: -

7. Diverse:
Barabas Lorant: Racordurile la canalizare.
Viceprimar: Am dat termen până la marŃia viitoare.
Simonfi Laszlo: PodeŃul din str. noastră ar trebui ridicat, am mai zis acest lucru, este o
muncă de cca 3 ore şi vă ajut şi eu.
Kacso Vilmos: Balustrada spre cimitir se va face? StaŃia de aşteptare pentru autobuze.
Csiki Sándor: Dacă la Păsăreni, în satul meu natal s-ar pune o staŃie în centru, în faŃa
căminului cultural, eu m-aş ruşina, sau la fel în Tg-Mureş. Ce s-ar întâmpla, dacă s-ar muta cu
10 m mai încolo?
Imreh Attila: Trebuie căutat alt loc pentru staŃia de autobuz.
Bíró József Attila Attila: Plombările, când va avea loc, apa de pe podul Nirajului,
drumul spre cimitirul din Sântandrei ar trebui pietruit.
Nagy Keresztesi Jeno: Nu este locul potrivit pentru staŃie de aşteptare autobuz. Până
unde se face canalizarea în Sântana?
Viceprimar: Până la podul peste Nirajul Mic.
Csiki Sándor: Câmpia Transilvaniei este plină de oameni cu numele maghiar, ce
credeŃi cum au devenit ei români? Nu este urgent construirea bisericii, să ne gândim ce va fi
peste 100 de ani. Nu are ce căuta o biserică ortodoxă pe locul acela. Să nu cedăm chiar aşa
de uşor.
Butyurka Péter Pál: Trebuie să discutăm mai mult şi nu numai în cadrul şedinŃelor de
consiliu, să ne înŃelegem ca oamenii. Primarul a arătat un proiect de autostradă. Avem noi
putere de decizie în acest sens?
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Primar: Deocamdată nu este nici un proiect în acest sens.
Bartók József: Cine face staŃiile de aşteptare pentru autobuz?
La Dumitreşti podul peste VeŃca a rămas fără balustradă.
În strada mea lucrările de canalizare durează de 4 săptămâni, nu au instrumentele
necesare, se apucă de lucrare fără să aibă cele necesare, de săptămâni nu pot să ies cu
maşina din curte.
Care este situaŃia cu cabinetul stomatologic a dnei Kocsis Ibolya? Cine a permis ca să
se deschidă poartă la curtea spitalului?
Vântul a dărâmat teiul din faŃa Şcolii din satul Dumitreşti. Fostul consilier local – dl.
Novak ne-a zis de mult timp că se va întâmpla acest lucru.
Cu ce afectează eventualele schimbări de denumire de străzi taloanele maşinilor, RAR,
ce sarcini o să aibă în acest sens proprietarii de maşini?
Prezintă propunerile de denumiri de străzi făcute de comisia numită în acest sens.
Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar,
secretar şi jurista Primăriei.

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa extraordinară
din 16 iunie 2010.

Preşedinte de şedinŃă
Imreh Attila
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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