ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 01 septembrie 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. 364 din 30 august 2010.
Sunt prezenŃi 10 consilieri.
Lipsesc: Bereczki Viktor, Nagy Imre, Biró József Attila, Simonfi László, Keresztesi
Ernı Barna.
La şedinŃă participă secretarul, viceprimarul, consilierul juridic, dl. Antal Zoltán –
managerul Microregiunii Valea Nirajului, Directorul Grupului Şcolar Bocskai Istvan – Dl.
Oltyán Csaba.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Kacsó Vilmos.
Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 01 septembrie 2010.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de
proiectul "Reabilitarea, Modernizarea şi Extinderea clădirilor la şcolile primare din satul
Moşuni, satul Lăureni şi Şcoala Primară Sântandrei, str. Sântandrei, judeŃul Mureş”, urmare
modificării valorii TVA şi implicit modificării valorii totale a proiectului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor
persoanelor cu handicap.
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Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinŃei de astăzi.
Da: 10
Nu: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de
proiectul "Reabilitarea, Modernizarea şi Extinderea clădirilor la şcolile primare din satul
Moşuni, satul Lăureni şi Şcoala Primară Sântandrei, str. Sântandrei, judeŃul Mureş”, urmare
modificării valorii TVA şi implicit modificării valorii totale a proiectului.
Antal Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând că s-a acceptat proiectul, dar se
cer nişte completări, cum ar fi şi o Hotărâre de consiliu prin care se aprobă majorarea
bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect cu majorarea de TVA de la 19% la 24 %. TVA nu
este cheltuială eligibilă, însă Guvernul compensează această valoare.
Csiki Sándor: Cât ne va costa acest proiect?
Antal Zoltán: La proiectele POR contribuŃia proprie este de 2%.
Nagy Keresztesi Jenı: Sunt în derulare reparaŃii la mai multe şcoli, anul trecut în
decembrie s-a hotărât că lucrările se vor finaliza în vara aceasta. S-ar putea repara din forŃe
proprii.
Kacsó Vilmos: Anul trecut cei de la Inspectoratul Şcolar au solicitat numărul elevilor
de la fiecare unitate şcolară, sunt şcoli la care nu se justifică investiŃii.
Viceprimar: Proiectul s-a aprobat prin hotărâre de consiliu, în momentul de faŃă
suntem în faza semnării contractului.
Nagy Keresztesi Jenı: Nu am reclamat niciodată că nu sunt proiecte câştigate. Cazul
liceului arată că nu se Ńine de cuvânt, nu merg lucrurile. Nici lucrările începute nu pot fi
terminate.
Antal Zoltán: Este de neînŃeles atitudinea consiliului local, dacă nu aprobaŃi aceste
mici modificări se duc 2 ani de muncă. Avem până acum pentru acest proiect trei hotărâri de
consiliu.
Imreh Attila: Din sumele neeligibile s-ar fi putut face mai multe.
Antal Zoltán: Numai costul laboratorului performant de la Şcoala din Sântandrei ar fi
de cca 800.000 lei.
Preşedinte: Rog să se voteze.
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Da: 7
Nu: 3

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând că se propune acordarea sumei de
25.000 lei pentru sport, care era o promisiune din primăvară, conform căruia se va suplimenta
la toamnă bugetul alocat sportului. S-a început campionatul, avem mai puŃini bani decât anul
trecut, iar suma de 500.000 lei pentru Grupul şcolar necesar pentru finalizarea parterului. Este
prezent şi dl. Kocsis Csaba, care din acest an a preluat conducerea echipei mari, şi îl rog să
prezinte greutăŃile cu care momentan se confruntă.
Kocsis Csaba: Sunt vreo 20 de juniori numai din Miercurea Nirajului, nu vrem ca
echipa să se desfiinŃeze, nu este suficientă suma, dar sperăm că vom mai primi bani şi din
sponsorizări. Vom strădiu ca să atragem cât mai mulŃi tineri din localitate.
Bartók Iosif: Cred că am început invers discuŃiile. PuteŃi să vedeŃi în ce stare se află
şcoala de la Sântana, s-a demolat acoperişul şi pereŃile s-au udat. În prezent nu sunt bani
pentru continuarea lucrărilor. În schimb s-ar fi putut efectua măcar nişte lucrări de conservare.
Până ce această situaŃie nu este rezolvată eu nu mai votez alŃi bani.
Nagy Keresztesi Jenı: EducaŃia juniorilor, trebuie antrenaŃi şi jucătorii tineri, cei care
sunt mai talentaŃi pleacă în alte locuri. Cum stăm cu juniorii?
Viceprimar: Sunt realizări la nivel de juniori, avem tineri care au ajuns la divizii
superioare.
Csiki Sándor: Problemele ajung la noi cât sunt deja foarte grave. Am hotărât că
sumele vor fi repartizate în cuantum de 40% pentru sport şi 60% pentru cultură, tocmai din
acest motiv nu am solicitat bani pentru sportul din liceu.
Ieri au fost 23 de copii la antrenament, cred că dacă se face treabă serioasă vom avea
succes şi la nivelul juniorilor. Şi la echipa de dans avem numai 6 persoane din localitate, să le
dăm posibilitatea să se dezvolte.
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Kocsis Csaba: Vrem ca coloana să fie din Miercurea Nirajului, la juniori vrem să fie
cel puŃin 17 – 20 de jucători. În momentul de faŃă am avea nevoie foarte urgent de 12.000 lei,
dacă ne oprim acum, toată munca de 7 ani va fi degeaba.
Preşedinte: Eu mi-am schimbat părerea între timp în legătură cu acest punct de pe
ordinea de zi.
Nagy Keresztesi Jenı: Eu nu am întrebat despre rezultate, ci despre modalitatea în
care dorim să mergem mai departe. Anul trecut am început cu 20 de copii şi abia am putut
termina campionatul. Este obligatorie să avem şi echipă de juniori. AŃi zis că este rezolvată
problema antrenorilor. Sunt copii care nu au mers la antrenament pentru că s-a cerut
contribuŃie financiară şi din partea părinŃilor. ObligaŃia părinŃilor este să plătească impozitele
şi aş dori ca să se schimbe situaŃia pentru că oraşul dă banii pentru sport.
Viceprimar: Au fost nişte întâmplări regretabile, am avut un jucător indisciplinat, pe
Virág László, din cauza lui atât echipa cât şi el personal au fost sancŃionŃi. Fostul antrenor nu
este un exemplu de urmat pentru jucători.
Imreh Attila: Trebuie să discutăm mai în detaliu unde merg banii, ar trebui ca copii
noştrii să beneficieze de contribuŃiile noastre. Să se facă o prezentare în faŃa consilierilor
despre cum sunt gestionate aceşti bani.
Mátyás János: Dl. Bartók are dreptate, dar este singura ramură sportivă la nivelul
oraşului care mai funcŃionează. Cererea mea este ca la următoarea şedinŃă să se facă o dare de
seamă.
Imreh Attila: Şi eu aş vrea să văd darea de seamă la următoarea şedinŃă.
Butyurka Péter Pál: Să se stabilească o listă de priorităŃi. De ce numai acesta este aşa
de important?
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 9
Nu: 1 (Dl. consilier Bartok Iosif solicită menŃionarea faptului că sunt foarte multe
nereguli, probleme pentru care ar trebui bani, este o ruşine pentru noi că se distruge o clădire
publică în faŃa noastră.).

Viceprimar: Avem 3 şcoli la care lucrările s-au terminat, la alte cinci sunt în derulare.
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Bartok Iosif: La Sântana este dezastru, trebuiau acoperite pereŃii măcar cu nailon, noi
am lăsat să se întâmple acest lucru.
Imreh Attila: Ar trebui repartizat câte 5000 lei pentru fiecare sat, ar fi bine ca luna
viitoare să începem cu Sântana.
Csiki Sándor: De la începutul şedinŃei este prezent Directorul Grupului Şcolar – Dl.
Oltyan Csaba.
Oltyán Csaba: Vreau să mulŃumesc că s-a început reabilitarea Grupului şcolar.
Imediat începe noul an şcolar, avem nevoie de 17 de săli de clasă, dar le vom rezolva pe toate,
sunt condiŃii acceptabile. În anul 2009 am avut 540 de elevi în anul 2010 s-au înscris doar 460
de elevi. Din Valea Superioară a Nirajului nu a venit nici un elev, merg la Sovata. Trebuie să
facem tot posibilul ca să se termine construcŃia. Sunt şi cred că toată lumea trebuie să
conştientizeze faptul că trebuie terminată această lucrare.
Din acest an s-a schimbat regulamentul de organizare interioară, trebuie să participe
la şedinŃele noastre atât reprezentantul primarului, cât şi reprezentantul consiliului local.
Nagy Keresztesi Jenı: Profitând de prezenŃa Dvs. la şedinŃă Vă comunic şi faptul că
lipsa elevilor se datorează şi acestei stări incerte, deoarece copii încă nu ştiu unde vor începe
şcoala. Sunt probleme şi cu calitatea.
Am discutat cu părinŃii copiilor sunt foarte revoltaŃi, vor să ducă copii în altă parte. Şi
clădirea fostei case de copii este în stare deplorabilă.
Oltyán Csaba: Accept doar în parte ceea ce îmi reproşaŃi, ceea ce se întâmplă acum cu
clădirea este o reabilitare serioasă şi din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Această
reabilitare va duce la creşterea calităŃii învăŃământului liceal. FaŃă de alte liceee din judeŃ, care
au în momentul de faŃă dotări mai bune, de la noi 94 % dintre elevi au luat bacalaureatul, în
alte locuri numai în procent de 80%, eram daŃi ca exemplu de către Inspectoratul şcolar.
Nagy Keresztesi Jenı: Nu am criticat rezultatele ci starea de fapt de acum.
Oltyan Csaba: Ocup această funcŃie ca să rezolv problemele calitative în şcoală. Pun
la dispoziŃia claselor XII săli în stare ireproşabilă, eu m-am angajat la acest lucru.
Viceprimar: Suma totală necesară pentru efectuarea reabilitării este de 2.12.000 lei,
din care 27 % am primit-o până în momentul de faŃă. Nu mai avem bani pentru punerea în
funcŃiune a parterului, probabil că vom mai primi bani prin H.G., însă nu va fi suficient.
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Nagy Keresztesi Jenı: Am avut o discuŃie cu contabilul, să termine lucrarea pentru
banii care au rămas, iar restul lucrărilor să fie făcute de către o altă firmă, care lucrează mult
mai ieftin.
Matyas János: Zilnic văd că se lucrează.
Imreh Attila: Să se respecte contractul.
Dr. Butyurka Péter Pál: Cei 300.000 lei au fost achitaŃi?
Viceprimar: Da.
Butyurka Péter Pál: Au fost pagube şi în timpul verii datorită faptului că s-au udat
pereŃii din cauza ploilor.
Barabás Lórant: Banii alocaŃii anul trecut au fost cheltuiŃi. Planşeuldin beton trebuia
pus, este evident că sălile de jos nu puteau fi evitate, să aşteptăm până ce va fi pusă acoperişul?
Oricum vor fi schimbate şi reŃelele electrice, deci tehnic era imposibil să se folosească sălile de
la parter. Se lucrează deja, dar nu o să facă fără să aibă asiguraŃi fondurile necesare.
Butyurka Péter Pál: Este garanŃie că va fi acoperită? Avem banii?
Nagy Keresztesi Jenı: În decembrie era vorba că la Sântana din banii primiŃi va fi
terminată lucrarea, este blamant şi pentru consilieri chiar dacă de nenumărate ori s-a zis.
Mátyas János: Am vorbit despre Grupul Şcolar, vrem noi să se facă mai departe sau
nu? Contabilul lipseşte, de unde se vor aloca banii?
Barabás Lórant: La Sântana mi se pare că s-au plătit sumele restante.
Bartók Iosif: Mi-e frică să nu rămână neacoperită clădirea la Sântana, noi am tolerat
să se deploreze.
Csiki Sándor: Totdeauna am votat visele, dar dacă am fi cumpătat mai mult probabil
că nu am fi votat.
Butyurka Péter Pál: Tacâmul este important, totdeauna am votat ceea ce mi s-a pus în
faŃă. Să vă asumaŃi garanŃie.
Viceprimar: Nu mi se pare corect să cereŃi de la mine garanŃie.
Preşedinte: Rog să se voteze sunteŃi de acord ca să alocăm suma de 500.000 lei pentru
reabilitarea Grupului Şcolar Bocskai Istvan şi 50.000 lei pentru Şcoala din Sântana.
Da: 9
Nu: 6

Viceprimar: Pentru pavarea trotuarului din faŃa Poştei şi a GrădiniŃei ar trebui să
alocăm nişte bani, cca 25.000 lei.
Imreh Attila: Să se amâne adoptarea acestui punct de pe ordinea de zi.
Preşedinte: Rog să se voteze propunerea dlui viceprimar
Da: 7
Nu: 3
Preşedinte: Constat că nu s-a întrunit cvorumul necesar aprobării propunerii
viceprimarului pentru reabilitarea trotuarului din faŃa Poştei şi până la GrădiniŃă.

3. 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: 10
Nu: Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de viceprimar, secretar şi
jurista Primăriei.

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa extraordinară
din 01 septembrie 2010.

Preşedinte de şedinŃă
Kacsó Vilmos
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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