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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 31 martie 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. 182/ 26.03.2010.     

Sunt prezenŃi 14 consilieri.  

Lipseşte motivat: Imreh Attila. 

La şedinŃă participă viceprimarul,  consilierul juridic, referentul contabil.  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier  - Csiki Sandor. 

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

persoanelor cu handicap. 

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

Nirajului. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităŃi administrativ teritoriale la 

AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

4.  Proiect de hotărâre privind susŃinerea unor programe de investiŃii în domeniul apa/apă 

uzată.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 

de investiŃie „Alimentare cu apă a localităŃii Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiŃie „Extinderea Centrului de Îngrijire Medico – Social Niraj”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării proiectului „Extinderea Centrului de 

Îngrijire Medico – Social Niraj”. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 

de investiŃie „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Miercurea 

Nirajului, str. Teilor nr. 51, jud. Mureş. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului nr. 12 din 27 ianuarie 2010. 

10. Diverse.  
 

 Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 31 martie 2010. 

 Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinŃei de astăzi. 

Da: 14 

Nu: -  

 

 Bartok Iosif: Dacă în procesul verbal se poate pune si diversele. 

 Secretar: Da, de obicei consemnez şi cele discutate la diverse. 

 Cine este pentru:  

  Da: 12 

  Nu: 2  

 Primar: Datorita faptului că avem invitaŃi, rog ca ei sa fie primii. 

 Se aprobă ordinea de zi. 

 Varga Istvan: Am auzit, că fără voia noastră se va schimba denumirea PieŃii Teilor, nu ştim 

care vor fi costurile. Am strîns semnături, credem că nu a venit încă vremea. Suntem buni 

maghiari, dar nu vrem să avem complicaŃii. 

 Secretar: Prezintă starea de fapt, s-a adoptat un proiect de hotărâre, care a fost trimisă la 

comisia de atribuire de denumiri şi după avizarea proiectului se va trece la adoptarea unei 

hotărâri de consiliu. 

 Cserei Jozsef: Din momentul în care va fi schimbat denumirea străzii, finanŃele vor amenda 

pe aceia, care nu şi-au schimbat actele. Nu este o problemă etnică, nu înseamnă, că noi nu am fi 

dorit această schimbare, spun în faŃa ziaristului Gligor Robert, care a scris în ziar, că maghiarii 

sunt împotriva maghiarilor, ceea ce nu este adevărat. Pe noi toŃi ne afectează, dacă în oraş totul 

va fi pus la punct, atunci va fi oportun. 

 Dr. Kolozsvári Zoltan : Nu înseamnă, că nu trebuie consultată populaŃia. Avem o serie de 

firme în centru, totul costă bani, trebuie mers la ministere cu actele, sunt costuri, pe care trebuie 
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să le suportăm. Am venit doar ciŃiva, trebuia cumpătat de dinainte. Nu era frumos PiaŃa Teilor, 

de ce nu era bun? 

 Varga István: Este un cerc vicios, nu este vorba doar de buletine, cînd totul va fi bine, atunci 

s-ar fi putut discuta. Nu putea o minoritate să decidă peste capul nostru. 

 Nagy Imre: Vă dau o explicaŃie, când s-a votat, ni s-a zis, ca s-a discutat cu cetăŃenii. Văd ca 

nu era aşa. Într-adevăr s-a votat în unanimitate. 

 Primar: Cum s-a desfăsurat cercetarea de opinie? 

 Biro Jozsef Attila: Am şi eu firmă în centru. Prima greşeală era ca nu s-a spus cît vor fi 

costurile. Cît va costa aparatul de casă de marcat. Am întrebat firme, au spus ca nu trebuie 

schimbat. PoliŃia va trece cu vederea în cazul în care se va schimba denumirea unei străzi. Cât 

ar valora pentru Dvs această schimbare? 

 Dr. Kolozsvári: Tu ai făcut firmă? Ai evaluat costurile? 

 Nagy Jenı: Cît va costa? Sigur că sunt costuri. A spus Dl. secretar cum va fi procedura. Sunt 

o serie de firme în centru, care lucrează doar de scurtă vreme, dacă acest lucru va deveni 

oportun, sa va face. Nu vreau să trag paralelă între cîteva activităŃi guvernamentale sau de altă 

natură, când trebuie să faceŃi schimbări. 

 Primar: Cum aŃi reuşit să induceŃi în eroare pe consilierii locali? 

 Csiki Sándor: Toate consiliile au încercat să dea această denumire, dar noi am avut acest 

lucru în campania electorală, care ne obligă. ConsideraŃi că nu trebuie respectate promisiunile 

făcute înaintea alegerilor? 

 Primar: Am mai primit şi alte propuneri. 

 Csiki Sandor:  Sunt mândru de aceste lucruri, cercetarea de opinie durează de 12 ani. Nu 

singur am depus acest proiect de hotărîre. 

 Dr. Butyurka Peter Pal: Din 89 era un lucru prioritar, cred că piaŃa oraşului nu este numai 

a acelora care stau în centru. Dacă suntem de acord, trebuie sa căutăm soluŃii şi răspunsuri 

împreună. 

 Varga István: Dr. Butyurka are dreptate, trebuiau căutate soluŃii, dar avem străzi care nici 

nu au nume, de ce trebuia început cu cea mai mare stradă. Poate că dobîndeam şi noi 

experienŃă. 
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 Bartok Iosif: Totul a pornit de pe dos. Pentru strada Petıfi era o singură propunere. Tortura 

va rămâne. Trebuie discutat cu oamenii, cum am putea să-i ajutăm pe oamenii, fiecare partid a 

avut în program. Ne comportăm ca cei mari dar suntem mici. 

 Tóth Sándor: În centrul oraşului totdeauna vor fi firme. Dacă s-ar fi discutat cu aceşti 

oameni, s-ar fi discutat împreună cu intreprinzătorii, dacă ei ar fi fost întrebaŃi, probabil că ar fi 

zis, daŃi drumul să meargă. Această discuŃie ar fi trebuit să se refere la problemele cele mai 

importante ale oraşului şi ar fi trebuit stabilite priorităŃile. Aş dori şi eu să circul pe str. Bocskai. 

 Csiki Sándor: Într-adevăr s-a pripit, trebuia discutată în comunitate. 

 Barabas Lóránt: Cercetare de opinie aşa cum ne-a fost prezentată? Nu putem fi induşi în 

eroare. Este drept ca întreprinzătorii au şi o serie de probleme. ViaŃa economică din Miercurea 

Nirajului este mişcată de întreprinzătorii mici. 

  Primar: Să nu se creadă că sunt împotriva denumirilor maghiare, dar trebuie aşteptată 

oportunitatea. 

  Jurista: Prezintă cadrul legal al schimbărilor de denumiri de străzi. 

  Dr. Kolozsvári Zoltan: Nu trebuia din problemele locale să se facă probleme generale din 

păcate. 

  Nagy Jenı: StiŃi să spuneŃi şi concret? 

  Dr. Kolozsvari: Acuma a zis dl. Csiki, că era în programul partidului pe care îl 

reprezintă. 

 Csiki Sándor: Era în programul tuturor partidelor maghiare, nu numai al partidului 

civic. De ce credeŃi că era problemă de partid? 

  Matyas János: 6consilieri locali au semnat proiectul de hotărire, Dl Csiki a spus că au 

fost întrebaŃi locuitorii, am fost informaŃi, am crezut că totul va fi bine, fiecare consilier ştie ce 

are de făcut, nu suntem naivi. 

  Bartók Iosif: Trebuie să căutăm împreună soluŃiile.  

  Dr. Tıkes Endre: FracŃiunea UDMR nu a dat înapoi, dar şi aşa totdeauna noi suntem 

vinovaŃii. 

 

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

persoanelor cu handicap. 
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Contabil: Nu mai avem fonduri bugetare pentru salariile asistenŃilor personali, ne ajung 

doar pentru o lună. 

  Bartok Iosif: Nu am ştiut acest lucru. 

  Barabás Lóránt: Nici noi nu am ştiut. 

  Contabil: Cei de la serviciile sociale au cerut un raport, noi le-am trimis, pentru a se 

completa fondurile. 

  Secretar: Avem vreo 24 de angajaŃi, majoritatea cu contracte de muncă pe perioadă 

nedeterminată, au grijă de bolnavi gravi şi neputincioşi, care nu s-ar putea îngriji altfel. 

  Contabil: Aşi propune ca asistenta socială să facă o evaluare şi să se decidă asupra 

oportunităŃii la fiecare caz în parte. 

  Matyás János: Am mai vorbit şi cu alŃi primari, sunt care trimit în şomaj, alŃii dau salariu 

o lună, o lună nu. Dacă nu avem bani, le vom desface contractele de muncă. 

  Viceprimar: Cred că sunt prea mulŃi îngrijitori angajaŃi, este o problemă peste tot, s-ar 

putea reduce numărul lor.  

  Biró József Attila: Intr-adevăr sunt cei cu probleme grave, trebuie făcută o nouă 

evaluare. Am înŃeles că nu dăm banii din bugetul nostru, nu este aşa? 

  Contabil: Am zis de mult, că nu avem bani. Am discutat cu cei de la Trezorerie, nu se pot 

aloca sau transfera fonuri din alte surse. 

  Bíró József Attila: Dl. Bartók cunoaşte situaŃia lor? 

  Bartók Iosif: Da. Ambii au nevoie. 

  Nagy Keresztesi Jenı: Să se evalueze situaŃia acelora care au contracte de muncă. 

  Preşedinte: Vă rog să votaŃi asupra proiectului de hotărâre. 

  Da: 14 

  Nu: - 

 

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

Nirajului. 

 Contabil: Prezintă necesitatea rectificării.  

 Bíró József Attila: Trecem cu vedere prea multe. AŃi spus că demolarea şi extinderea şcolii 

nu ne va costa nimic, cum că  aflăm, că nu este aşa, ba că trebuie plătit o grămadă de bani 

pentru SF, topo, proiectul etc. 
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 Viceprimar: Despre maşină. Maşina avariată a fost plătită de CASCO. Eu am propus să fie 

desfiinŃată contractul de muncă al lui Piri Dezsı. Am propus proiectul de hotărâre privind 

desfiinŃarea acelui loc de muncă. Că ne-a atacat în justiŃie? Ştim că a fost îndrumat şi ajutat cu 

bani. A şi câştigat, dar a renunŃat să mai fie reangajat. Nu-mi pare rău că i-am desfiinŃat 

contractul de muncă. Nu am avut nevoie de el. Muncitorul care a fost angajat este unul calificat, 

veniturile de la sălile de sport s-au triplat, de când el se ocupă de întreŃinere şi curăŃenie. Mai 

am încă 5 muncitori în echipă, pe care aş vrea să dau afară pentru că nu pot să mă înŃeleg cu ei, 

nu vor să lucreze aşa cum trebuie. 

 Dr. Butyurka Peter Pal: Nu am nimic cu vicele, dar de ce aŃi angajat altă persoană. DaŃi 

reŃeta cum trebuie distrusă o maşină şi totuşi să  ieşi victorios din toate acestea. 

 Bartók József: Problema este de ce a cîştigat  procesul. 

 Bíró József Attila: Au spus şi alŃii ce am avut de spus. 

 Keresztesi Barna: Cu fiecare s-ar putea întîmpla un accident, aşa cum s-a întâmplat cu dl. 

viceprimar. Cei care suntem la volan ştim bine acest lucru. 

 Nagy Jenı: Probabil că era un leac că acela care a fost angajat,  a adus de 3 ori mai mulŃi 

bani la vistieria primăriei. Într-adevăr omul face treabă bună, aproape că se sacrifică, dar a zis 

că aŃi promis că i se va  mări salariul. Să vedeŃi dacă sunt posibilităŃi. 

 Secretar: Din păcate noua lege a salarizării nu ne mai permite plata orelor suplimentare. 

Când a fost angajat nu am ştiut acest lucru şi mai erau şi creşterile legale de care puteau 

beneficia funcŃionarii. Puteai să promiŃi. Era legal. Nu suntem vinovaŃi, fiecare câştigă mai 

puŃin. 

 Berecki Viktor: Oare nu va fi imputată consiliului local această sumă? 

 Jurista: Nu. Hotărîrea de consiliu este încă în vigoare, nu a fost desfiinŃată de către instanŃă. 

 Nagy Imre: Am mai spus că este de vânzare o clădire, terenul se află în proprietatea 

consiliului local, este fosta fabrică de mobilă ICAR COOP, care s-a falit. Este în procedură de 

lichidare, s-au Ńinut nişte licitaŃii publice – clădirea este într-o stare destul de bună în care s-ar 

putea amenaja cabinete medicale. Este la a nu ştiu câta licitaŃie, preŃul de pornire a licitaŃiei a 

ajuns la 270.000 lei. Firma datorează bani către instituŃii publice. Maşinile şi utilajele s-au 

vîndut, clădirea a fost jefuită, dar este într-o stare bună. Excelent pentru cabinete medicale. Am 

vrut să discutăm problema la diverse, dar cred că a devenit oportună. 

 Dr. Tıkés Endre: Cât ar costa reamenajarea? 
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 Primar: Deocamdată nu sunt fonduri suficiente. 

 Viceprimar: Trebuie decis acum? 

 Bartók Iosif: Trebuie avut în vedere ca o clădire de aceeaşi dimensiuni cât ar costa? Dacă 

cumpărăm pt. parcare nu avem nimic de folos, dar trebuie cumpătată această idee. 

  Preşedinte: Vă rog să votaŃi modificarea bugetului local, aşa cum s-a discutat. 

  Da: 14 

  Nu: - 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităŃi administrativ teritoriale la 

AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primar. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 

 

4.  Proiect de hotărâre privind susŃinerea unor programe de investiŃii în domeniul apa/apă 

uzată.  

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primar. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 

de investiŃie „Alimentare cu apă a localităŃii Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primar. 

Dr. Butyurka Peter Pal: Este vorba de staŃia de tratare? Cum va funcŃiona, dacă sunt 

aceste poluări cu  nămol, aşa cum s-a întâmplat în septembrie. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiŃie „Extinderea Centrului de Îngrijire Medico – Social Niraj”. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 14 

  Nu:- 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării proiectului „Extinderea Centrului 

de Îngrijire Medico – Social Niraj”. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primar. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 14 

  Nu:- 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 

de investiŃie „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Miercurea 

Nirajului, str. Teilor nr. 51, jud. Mureş. 

 Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărîre. S-a clarificat problema în timpul vizitelor noastre 

la Bucureşti şi la proiectant din Braşov. 

 Primar: Prezintă oportunitatea investiŃiei. 

 Nagy Jenı: Nu avem nimic de spus în legătură cu stilul în care va fi construit? 

 Primar: Ba da. Am trimis ideile la proiectant. 

 Nagy Jenı: Să avem şi noi ceva de spus, vrem să vedem şi noi proiectul de execuŃie.  

 Biro Jozsef: Cît avem partea noastră, 3,5,20%? 

 Preşedinte: Rog să se voteze.  

 Dr. Butyurka Peter Pal: Au fost făcute o serie de proiecte pentru mansardare. Putem folosi 

ceea ce avem? De ce nu? 

 Dr: Tıkes Endre: Putem avea încredere, că ideile noastre vor fi luate în considerare, oricum 

va arăta mai bine, faŃă de cum arată acum. 

 Butyurka Péter: Deci nu avem nimic spus în privinŃa faptului cum va arăta centrul oraşului. 

 Biró József: Să se amâne cu câteva zile, până ce ne vom lămuri mai bine. 
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 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 10 

 Nu: 4 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 12 din 27 ianuarie 2010. 

Jurista: Am primit o notificare de la InstituŃia Prefectului. Prefectura a solicitat o serie de 

completări vizavi de aceea hotărâre. S-a solicitat ori completarea, ori revocarea hotărârii 

consiliului local. 

Bíro József Attila: Noi am avut o propunere atât despre locaŃie, cât şi despre statuia pe 

care dorim să fie amplasat, respectiv bustul prinŃului Csaba. 

Acestea sunt propunerile noastre. Vă rugăm să se aprobe. 

Nagy Jenı: Am avut o propunere iniŃială. Dacă putea să fie acceptată? 

Nagy Imre: Propun să se amâne sau să se revoce. 

Csiki Sándor: Dacă nu se revocă ce se va întâmpla? 

Jurista: Vom fi atacaŃi în contencios administrativ. 

Bartok Iosif: Comisia noastră de specialitate a decis ca să se completeze. 

Dr. Butyurka Peter Pal: Să se voteze proiectul de hotărâre iniŃial. 

Barabás Lóránt: Am avut o propunere, ştim la ce s-au gândit când au notificat. Este în 

zadar până la schimbul de teren cu biserica ortodoxă. 

Bíro József Attila: Dacă primarul are obiecŃii, putem aduce statuia pentru a putea fi 

expusă. 

Primar: Deocamdată nu sunt de acord să fie amplasat singur, numai în cadrul unui grup 

de statui. 

Nagy Keresztesi Jenı: Dacă vrem un grup de statui, avem suficient loc în afară de acela, 

care este sub discuŃii. Putem găsi o soluŃie viabilă. 

Primar: AŃi demonstrat că nu este viabilă. 

Viceprimar: Am adoptat o hotărâre despre schimbul de teren, acesta este punctul nostru 

de vedere. Când se va efectua schimbul vom putea stabili locul. Propun revocarea hotârârii. 

Dr. Butyurka Péter: CăutaŃi nişte scuze contrafăcute,este vorba despre un cadou primit.  
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Nagy Imre: Nu văd care ar fi piedica, ca statuia să fie expusă în centru. Să nu ne trezim 

iarăşi cu populaŃia peste noi, că nu vor. 

Dr. Butyurka Peter Pal: Cer garanŃie, că va fi expusă. 

Csiki Sándor:  Dl. Primar a avut această idee. Pentru mine nu este clar, că primarul de ce 

nu a acceptat propunere mea, care zace de 6 luni despre statuia lui Kosuth-care era agreată şi de 

Dl deputat Kerekes, ca să-l înainteze spre aprobare. 

Nagy Imre: Au fost 2 propuneri. Ori modificarea, ori revocarea. 

Csiki Sándor: Să fie adoptată aşa cum a fost propusă iniŃial. 

Secretar: Au fost 3 propuneri, de modificare, revocare, sau ceea iniŃială. 

1. O singură statuie – a lui PrinŃului Csaba 

2. Modificată aşa cum a solicitat InstituŃia Prefectului. 

3. Revocarea 

Dr. Butyurka Peter Pal: 

Preşedinte: Cine este pentru revocare: 

Da: 7 

Nu: 7 

Csiki Sándor: S-a votat. Aşa este. 

Secretar: Nu este bine. Nici da, nici ba. Se va decide cel mai probabil la instanŃa de 

contencios. Mie totuna. Dvs. decideŃi. 

Imreh Attila: Din motive obiective am întârziat de la şedinŃă. 

Matyas János: În numele grupului de consilieri UDMR cerem o pauză de 5 minute.  

Csiki Sándor: Da, de 5 minute. 

Matyás János: În pauza de 5 minute a sosit şi consilierul local Imreh Attila, ca atare 

propun reluarea votării. 

Csiki Sándor. Cred că sunt discriminat, votul a fost corect. 

Biró József Attila: Imreh Attila a solicitat amânarea orei de începere a şedinŃelor. 

Nagy Imre: Propun să votăm ca şedinŃele de consiliu să se înceapă de la ora 16 sau de la 

ora 14. 

De la ora 16: 

Da: 15 

Nu: - 
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Csiki Sándor: DoriŃi un alt vot, prin care să vă exprimaŃi dacă rămâneŃi la hotărârea 

iniŃială, aşa cum a fost înaintată de către grupul de consilieri PCM sau decideŃi pentru revocarea 

hotărârii nr. 12 din 27 ianuarie, privind amplasarea bustului prinŃului Csaba. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 8 

Nu: 7 

 

Pentru revocarea hotărârii: 

Da: 8 

Nu: 7 

 

Diverse:  

Barabás Lóránt: Când va fi întâlnirea cu programul Leader. PorŃile oraşului să fie tratate 

din nou şi lăcuite. 

Viceprimar: Întâlnirea va fi pe data de 9 aprilie. 

 

Nagy Imre: Clădirea pe care am propus-o? Să se ocupe executivul de formalităŃi? 

Da: 15 

Nu: - 

Nagy Imre: S-a lucrat la criteriile de evaluare a proiectelor de finanŃare, care vor fi 

alocate pentru activităŃile sportive şi culturale din oraş. Din sume se scad sumele pentru 

organizarea manifestărilor proprii ale consiliului local. 

Viceprimar: Pentru prima fază sau la a doua fază? 

Nagy Jenı: ar trebui stabilit un procentaj pentru evenimentele proprii. 

Bíró József Attila: Să se adopte criteriul de selecŃie propus de comisia de specialitate. 

Da: 15 

Nu: 

 

Procentajul va fi: 40% pentru sport şi 60% pentru cultură. 
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Imreh Attila: Bălegarul de la cai care se împrăştie prin tot oraşul, strică aspectul 

străzilor şi pe vremuri au fost puşi saci la fundul cailor. 

Primar: Prezintă adresa societăŃii care a solicitat analiza variantelor de tronsoane pentru 

autostrada Iaşi. 

Dr. Butyurka Peter Pal: vor ca autostrda să fie prin această vale îngustă, trebuie discutat 

în cadrul microregiunii, va da gata agricultura, turismul. Trebuie să strângem semnături pentru 

a devia în altă parte, ca să nu afecteze Valea Nirajului. Ce se va întâmpla cu agroturismul şi cu 

bioculturile? Va fi un dezastru. 

Berecki Viktor: Cine sunt cei care folosesc terenurile proprietatea consiliului local, care 

ar fi rezerve şi primesc subvenŃiile pe ele? 

Bartók József: Problema ocupării temporare a terenurilor de către vechicule sau maşini 

agricole de către deŃinătorii acestora, am discutat şi cu precedentele ocazii, ori să fie amendate 

sau să fie garajate în curte. 

A fost domnul Adrasi de la Şard, vor să pună 2 turme de oi pe păşunea din satul lor. 

Bartok Iosif: Vă rog să se consemneze în procesul verbal: Pentru viceprimar este mai 

important să meargă la antrenament decât serviciul din care trăieşte, de ce nu stă până la 

sfârşitul şedinŃei? 

 Biró József: Impozitele, ANL., incompatibilităŃile. 

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

de 31 martie 2010. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

      Csiki Sándor    

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 

 


