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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 26 mai 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. 231/21.05.2010.     

Sunt prezenŃi 12 consilieri.  

Lipseşte motivat: Bereczki Viktor, Nagy Imre, Dr. Tıkés Endre 

La şedinŃă participă viceprimarul, secretarul,  consilierul juridic, ziaristul Gligor Róbert 

László, cetăŃeanul Farkas Lajos, dl. Antal Zoltán managerul ,,Microregiunii Valea Nirajului-

Nyárádmente”. 

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Imreh Attila. 

Butyurka Péter Pál: Dacă propunerile de corectare sunt făcute? 

Secretar: Totdeauna sunt făcute, puteŃi să vă uitaŃi pe pagina de Web.  

Se supune aprobării procesul verbal al sedinŃei anterioare 

Da: 12 

Nu: - 

 

Preşedinte: Supun spre aprobare ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii „PiaŃa Teilor” în 

„PiaŃa Bocskai István”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 

105/1996, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Magyari Laszlo. 

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

persoanelor cu handicap. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local al oraşului 

Miercurea Nirajului nr. 19/2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării membrilor comisiei care va întocmi 

propunerile pentru atribuirea/schimbarea denumirii străzilor din oraşul Miercurea Nirajului. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei asociaŃiilor, fundaŃiilor, organizaŃiilor 

neguvernamentale care vor obŃine din bugetul local fonduri pentru susŃinerea activităŃilor 

cultural – sportive pe anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului. 

8. Diverse. 
 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da:  12 

Nu: -  

 

Mátyás János: În numele grupului de consilieri  UDMR cer o pauză de 5 minute. 

Preşedinte: Se aprobă solicitarea. Acord 5 minute de pauză. 

Preşedinte: Constat că au sosit la şedinŃă şi consilierii locali: Nagy Imre şi Dr. Tıkés 

Endre, iar Dl. consilier Bereczki Viktor lipseşte motivat, fiind spitalizat. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii „PiaŃa Teilor” în 

„PiaŃa Bocskai István”. 

Preşedinte: Rog comisiile de specialitate să-şi exprime poziŃiile. 

Bartók Iosif – Comisia de agrucultură - Suntem de acord. 

Kacsó Vilmos - Comisia de cultură - Suntem de acord. 

Barabás Lóránt  - Comisia de buget-finanŃe: Cu condiŃia ca Hotărârea Consiliului Local 

să intre în vigoare la o dată ulterioară, când şi celelalte străzi vor primi altă denumire. Azi va fi 

desemnată comisia care va face propunerile pentru denumirea străzilor fără nume şi eventuala 

redenumire a acelora care nu mai corespund. 

Nagy Keresztesi Jenı: Când vor fi făcute? 

Secretar: Din punct de vedere tehnic până la şedinŃa din septembrie se poate face, cu 

toate procedurile de publicitate şi cu dezbaterile publice, deoarece conform legii 
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recensământului general, între ianuarie şi octombrie 2011 nu se mai pot face nici un fel de astfel 

de modificări.. Referitor la această hotărâre, - este posibil ca termenul de intrare în vigoare să 

fie la o dată fixată. Hotărârea de consiliu va intra în vigoare la o anumită dată, prevăzută în 

textul ei. Nu este nici o problemă. 

Bartók Iosif: Am studiat legislaŃia, fiecare stradă trebuie să poarte o denumire distinctă, 

avem în oraş cca 60 de străzi, din care vreo 30 fără nume. Doresc ca din fiecare comisie să fie 

desemnată cel puŃin o persoană. Vor primi altă denumire şi cele  care au, dacă sunt propuneri în 

sensul acesta. 

Viceprimar: Propun ca data intrării în vigoare să fie 1 noiembrie 2010. 

Bíró József Attila: Propun data intrării în vigoare la 1 octombrie. 

Preşedinte: Vă rog să votaŃi propunerea cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

cu 1 octombrie 2010. 

Da: 14 

Nu:- 

Csiki Sándor: Mă bucur că s-a adoptat, dar intrăm în Guinness Book, am adoptat proiectul 

de hotărâre în ianuarie. Nu mă mir că treburile merg aşa de încet în oraşul nostru. 

Kacsó Vilmos: Să ne bucurăm că s- a reuşit ceea ce nu s-a reuşit în 20 de ani. 

Viceprimar: În felul acesta vom da posibilitatea şi pentru intreprinzători să evaluaze 

cheltuielile legate de preschimbarea unor acte. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, aşa cum a fost modificată cu data 

intrării în vigoare la 1 octombrie 2010 

Da: 14 

Nu:  -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 

105/1996, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Magyari Laszlo. 

Viceprimar: Avem depus un proiect de finanŃare pentru terenul respectiv, propun 

prelungireai pe termen limitat pt. 46 de mp, aşa cum a fost înaintată proiectul de hotărâre. 

Jurista: Prezintă proiectul de hotărîre. Contractul este cu clauza de reziliere din partea 

consiliului local, cu o înştiinŃare prealabilă de 30 de zile, în cazul în care consiliul va considera că 

are nevoie de terenul respectiv pentru investiŃii publice. Chiriaşul acceptă aceste condiŃii. 
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Mátyás János: Propun 50 de lei pe lună. 

Preşedinte: Rog să se voteze 

Da: 14 

Nu: - 

  

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

persoanelor cu handicap. 

Bartók Iosif: Cunosc situaŃia, este extrem de gravă, practic nu se poate autoadministra, 

are  toate avizele, propun aprobarea, poate că sunt mulŃi care sunt în situaŃie mai bună decît ea. 

Are certificat de încadrae, nu suntem noi de vină că fondurile sunt insuficiente. Vom plăti până 

ne vor Ńine fondurile. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local al oraşului 

Miercurea Nirajului nr. 19/2010.  

Jurista: Este vorba de stabilirea preŃului de vânzare a pădurii marcate pentru tăiere. Deja 

aŃi făcut două reduceri de preŃ, lemnul nu are valoare. Nici la a 2-a licitaŃie nu s-a prezentat nimeni 

la procedura de preselecŃie. 

Preşedinte: Rog comisiile de specialitate să-şi exprime poziŃiile. 

Comisii: Nu ştim cât este lemn de foc sau lemn de lucru. 

Viceprimar: Dacă nu reuşim să vindem nu vom avea resurse financiare să plătim paza. 

Viceprimar: Propun 65 de lei/mc. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, conform propunerii dlui viceprimar. 

Da: 14 

Da: - 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării membriilor comisiei care va întocmi 

propunerile pentru atribuirea/schimbarea denumirii străzilor din oraşul Miercurea Nirajului. 



 5

Bartók Iosif: Este o muncă foarte laborioasă, propun cîte un membru din fiecare comisie 

de specialitate. 

Secretar: Este o oportunitate uriaşă, din 1968, de când era ultima reorganizare 

administrativă nu s-a efectuat o lucrare de o asemenea anvergură în această localitate. Trebuie 

să se pună lucrurile la punct. Montate indicatoare în fiecare stardă, renumerotate casele şi 

montate plăci. 

Nagy Imre: Arhitectul oraşului să fie în comisie. Să vedem cine doreşte să facă parte din 

comisie. 

Preşedinte: Vă rog, cine ar dori? 

Tóth Sándor, Csiki Sándor, Bíró József Attila, Nagy Imre, Bartók Iosif, Butyurka Péter 

Pál, Kacsó Vilmos. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei asociaŃiilor, fundaŃiilor, organizaŃiilor 

neguvernamentale care vor obŃine din bugetul local fonduri pentru susŃinerea activităŃilor 

cultural – sportive pe anul 2010. 

Bíró József Attila: Era vorba ca o comisie să decidă, s-au făcut propunerile pentru 

membrii comisiei. 

Barabás Lóránt: Era o hotărâre, într-adevăr, dar tot atunci ne-am convenit că noi toŃii 

vom evalua proiectele şi vom face propunerile pentru acele proiecte care vor fi finanŃate în anul 

2010. 

Butyurka Péter Pál: V-aŃi uitat numai voi, de ce nu se respectă aşa cum s-a decis. 

Barabás Lóránt: Nu este adevărat, luăm proiectele şi o să le evaluăm chiar acum dacă 

aşa vreŃi. Dar noi în comisia de specialitate am făcut-o deja pe bază de criteriile de evaluare o 

evaluare corectă. Din păcate din fracŃiunea PCM membrul de comisie nu s-a prezentat şi a venit 

numai după ce noi am terminat deja cu evaluarea şi cu propunerile de finanŃare. 

Butyurka Péter Pál: S-a discutat, noi nu am văzut nici un proiect depus. 

Viceprimar:  15 oameni au auzit ce s-a spus le şedinŃa anterioară, de ce nu v-aŃi 

interesat.  
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Nagy Keresztesi Jenı: Pentru fiecare proiect de hotărâre am primit pînă acum 

materialul corespunzător, acum nu am suficiente informaŃii despre acesta. 

Mátyás János: Am discutat în comisie precum şi în fracŃiunea noastră UDMR, ca la 

evaluare să nu fie nici un fel de subiectivism, să nu fim părtinitori. 

Csiki Sándor: Nu contează, oricum voi veŃi decide cine va primi şi cine nu. Să nu ne 

jucăm de comisii.  Nu este necesar. 

Bíró József Attila: Cine a făcut criteriile? 

 Nagy Imre: Noi am făcut, comisia de cultură şi sport. 

 Butyurka Péter Pál: De ce nu aŃi respectat hotărârea de consiliu? De ce luptaŃi? 

 Bíró József Attila: Luăm acuma fiecare proiect! 

 Barabás Lóránt: Pe tine Péter  te interesează numai acelea pe care le-ai depus pentru 

asociaŃia ta. Altceva nu te interesează. Să număr...7 proiecte ai depus pentru asociaŃia ta. Nici 

nu s-a citit lista şi voi deja aŃi obiectat. 

 Viceprimar: Fără listă nu se poate decide. 

Bartók Iosif: Noi credeam că pe această listă vor fi trecute toate asociaŃiile  care au 

depus cerere de finantare. 

Mátyás János: Fiacare a luat în considerare criteriile de selecŃie obiective, nimeni nu a 

avut intenŃie rea. 

Bíró József Attila: Să nu creadă cineva că pe vreuna dintre noi ne interesează partea 

materială. 

Barabás Lóránt: Propunerea noatră pentru Lista asociaŃiilor, fundaŃiilor, organizaŃiilor 

neguvernamentale care vor obŃine din bugetul local fonduri pentru susŃinerea activităŃiilor 

cultural – sportive pe anul 2010, este următoarea:  

 
1. CLUB SPORTIV MIERCUREA NIRAJULUI - 25.000 lei 
2. ASOCIAłIA DE DANS BEKECS TÁNCEGYESÜLET – 16.500 lei 
3. ASOCIAłIA CORALĂ BOCSKAI ISTVÁN DALKAR – 10.000 lei 
4. ASOCIAłIA MICROREGIUNEA VALEA NIRAJULUI – 10.000 lei 
5. ASOCIAłIA PENTRU BEU – SZÉKELYBİÉRT EGYESÜLET– 2.000 lei 
6. ASOCIAłIA NYISZ:  
   - pentru programele:   

„Turul Bichişului - Bekecs Túra” – 2.000 lei 
 „Să colectăm selectiv - Győjtsünk szelektíven” - 700 lei 
7. ASOCIAłIA KERECSEN:  

 - pentru programele:   
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„DemonstraŃie de baranta, cunoaşterea calului - Baranta bemutató, lóval való 
ismerkedés” – 500 lei 

 „EMI”  - ProiecŃie de film – Concurs de foto - Filmvetítés, Fotópályázat: 300 lei 
8. PAROHIA ROMANO CATOLICĂ MIERCUREA NIRAJULUI – 3.000 lei 
9. PAROHIA REFORMATĂ TÂMPA – 1.000 lei 

 

Bíró József Attila: AsociaŃia Kerecsen a depus cererile de finanŃarea pentru diferite  

manifestări distincte. 

Butyurka Péter Pál: Prin AsociaŃia Kerecsen se încearcă organizarea diferitelor 

evenimente, pentru faptul că în oraşul Miercurea sunt puŃine ONG - uri. 

Bíró József Attila: Era un criteriu obiectiv? 

Barabás Lóránt: Dintre toate cererile de finanŃare numai 2 sunt care au primit finanŃare 

integrală, respectiv:,, AsociaŃia Corală Bocskai István Dalkar” şi AsociaŃia ,,Pentru Beu – 

„Székelybıért Egyesület”. 

Antal Zoltán: O părere profesională: Bugetele proiectelor pot fi umflate în mod 

artificial. Şi AsociaŃia ,,Microregiunea Valea Nirajului” a solicitat fonduri, însă ceea ce am 

solicitat noi este realist avem şi alte fonduri, din alte surse.  

Prezintă câteva cuvinte legate de manifestarea care coincide cu zilele oraşului, aşa vom 

putem organiza şi zilele microregiunii.  Bugetul manifestărilor va fi de cca 65000 de lei. 

Vă rugăm să spuneŃi părerea Dvs. 

Csiki Sándor: Vă felicit pentru iniŃiativă, nu suntem împotriva organizării zilelor 

oraşului. Consider că trebuie să renunŃăm de înfrăŃirile cu localităŃile din Ungaria care au 

primari socialişti, ei sunt care nu ne vor. 

Antal Zoltán: Este un program variat, sunt microregiuni din Ungaria cu care avem 

colaborare, care au majoritatea primarilor din actuala coaliŃie de guvernare. Să nu se renunŃe 

de zilele oraşului, este o tradiŃie, putem accesa fonduri exterioare fără să cheltuim bani din 

bugetul oraşului. 

Nagy Imre: Ca reacŃie la cele spuse de antevorbitori, vă aduc la cunoştinŃă faptul că, nu 

am declarat război împotriva zilelor oraşului, ne- am gîndit că va fi cu un program mai ieftin, cu 

evenimente mai puŃin costisitoare. Nu avem un feedback referitor la faptul cum va reacŃiona 

populaŃie dacă nu vor fi organizate zilele oraşului. 

 Vă felicit pentru iniŃiativa legată de zilele microregiunii. 

Bíró József Attila: Pe ce criterii primeşte numai 10.000 de lei faŃă de suma solicitată. 
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Barabás Lóránt: Din lipsă de fonduri care trebuiau  să fie reduse în mod proporŃional. 

Butyurka Péter Pál: Este criteriul stabilit de fracŃiunea UDMR.  

Nagy Jenı: Să ne reflectăm asupra celor prezentate de Dl. Antal Zoltan. 

Mátyás János: Să nu se distingă asupra apartenenŃei politice a musafirilor din 

localităŃile înfrăŃite, este total greşit. 

Csiki Sándor: Vreau să spun să Ńinem o distanŃă rezonabilă cu acele localităŃi care sunt 

împotriva noastră. 

Tóth Sándor: Am avut atâŃia bani,  atâta am împărŃit. 

Antal Zoltan: Este interesul tuturor să se decidă cât mai repede, ne presează timpul. 

Mátyás János: Ştim cu toŃii că s-a retrocedat la Biserica Reformată casa corală, vă rog 

să ne ajuŃi la scrierea unor proiecte ca biserica să poată să-l reabiliteze. 

Nagy Keresztesi Jenı: S-a luat în considerare sistemul de criterii stabilit de consiliu?, 

fiecare organizaŃie trebuie să primească răspuns, cât a primit sau de ce nu a primit bani din 

fondul cu această destinaŃie, trebuie motivat. 

Barabás Lóránt: Da, s-a Ńinut cont.  

Nagy Keresztesi Jenı: Să nu fie o evaluare subiectivă. 

Tóth Sándor: Cei care au propus acest sistem de evaluare trebuiau să ştie care au fost 

termenele de depunere. Nu văd de ce cereŃi socoteală asupra propunerilor noastre, de ce nu aŃi 

formulat propuneri şi voi? 

Bíró József Attila: Trebuia  să vină fiecare să susŃină propriul punct de vedere. 

Propunerea nostră este ca în următoarele zile să ne reunim din nou. 

Mátyás János: Peste tot aşa este, nu fiecare proiect este declarat cîştigător. 

Nagy Imre: Înainte  să  prezentăm noi propunerea noastră voi deja aŃi avut obiecŃii. 

Care este problema? 

Butyurka Péter Pál: Noi am dorit informaŃiile, nu ne-au pus la dispoziŃie. 

Csiki Sándor: Nu sunt revoltat, să se voteze cît mai repede, să trecem peste  acest 

subiect. 

Toth Sándor: Proiectele au intrat la registratură, au fost depuse la Dl. Primar. 

Mátyás János: Ce nu va convine? 

Bíro Jozsef Attila:  Nu era un criteriu obiectiv de evaluare. 
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Imreh Attila: Se poate căuta un nod pe papură, cred că sunt foarte obiective. Se pot 

modifica şi criteriile de evaluare, sunt o serie de criterii subiective. 

Nagy Imre: Dacă fiecare face propriul lui punctaj vor fi punctaje diferite. Să se facă de 

către fiecare câte o evaluare. 

Nagy Jenı: Nu sunt suficiente nici 2 ore.  

Csiki Sándor: Cer o pauză. 

Preşedinte: Se aprobă. 

Bartók Iosif: Eu propun alocarea unei sume şi pentru biserica reformată din Tîmpa. 

Viceprimar: Pentru biserica reformată din Tîmpa alocăm materiale de construcŃii din 

ceea rămasă de la liceu.  

Bartók Iosif: M-am referit la Filia din satul Beu, ar trebui reparat turnul bisericii. 

Viceprimar: Propun ca să se dea suma de 1.000 lei şi pentru Parohia Reformată din Beu. 

Bíró József Attila: Propun amânarea aprobării proiectului de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Cine este pentru: 4 

Împotrivă: 10 

 

FracŃiunea PCM, formată din  consilierii locali: Biró József Attila, Nagy Keresztesi Jenı, 

Butyurka Péter Pál, Csiki Sándor a părăsit sala de şedinŃe. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de dl. 

Viceprimar.  

Da: 10 

Nu: - 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărîre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 10 

Nu: - 
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8. Diverse: Informarmarea viceprimarului asupra stadiului pregătirii lucrărilor de 

reabilitare la cabinetele medicale individuale. 

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

de 26 mai 2010. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

     Imreh Attila    

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


