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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 

 

PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 27 octombrie 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. 442/21 octombrie 2010. 

Sunt prezenŃi 12 consilieri. 

Lipsesc motivat: consilierii locali Berecki Victor, Mátyás János, Keresztesi Ernı Barna. 

La începutul şedinŃei lipseşte şi dl. Imreh Attila;  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Nagy Imre. 

 

Preşedinte: Vă rog să se voteze materialul şedinŃei ordinare din data de 29 septembrie 

2010. 

Da: 11 

Nu: -  

 

Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 27 octombrie 2010. 

Ordinea de zi:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii a Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică de masă 

lemnoasă, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea locului de amplasare a bustului PrinŃului 

Csaba, în vederea expunerii publice. 
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4. Diverse. 

 

Bíró József Attila: Am depus un proiect de hotărâre, într-adevăr un pic târziu dar de ce 

nu s-a pus pe ordinea de zi? Rog pe dl. preşedinte să prezinte proiectul de hotărâre şi să aprobaŃi 

ca şi acest proiect de hotărâre să fie inclus pe ordinea de zi. 

Preşedinte: Prezintă proiectul de hotărâre 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteŃi de acord ca să punem şi acest punct pe ordinea de 

zi? 

Da: 5 

Nu: 6 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii a Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

  Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 12 

 Nu: - 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică de masă 

lemnoasă, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

  Barabás Lórant: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, comisia de 

specialitate propune stabilirea preŃului de pornire a licitaŃiei la suma de 70 lei/mc de masă 

lemnoasă.  

 Bartók Iosif: Unde este amplasamentul acestor păduri? 

 Viceprimar: În Sântana, în lanul „Bogdan” şi  în Roua. 

 Nagy Keresztesi Jenı: Nu o să fie prea mic preŃul? 

 Jurista: Rog să nominalizaŃi consilieri în comisia de licitaŃie. Propunerile sunt: Simonfi 

Laszlo, Nagy Keresztesi Jeno, Imreh Attila. 
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 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 12 

 Nu: - 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea locului de amplasare a bustului PrinŃului 

Csaba, în vederea expunerii publice. 

  Primar: Am propus locaŃia din faŃa Primăriei cu caracter provizoriu. 

 Bíró József Attila: Se poate cu piedestal şi cu caracter provizoriu, este demontabil şi se 

poate muta. 

Preşedinte: Aş accepta, dar să  se facă o comisie care să vadă statuia, să decidă, să fie 

expusă statuia şi după acea să fie obŃinute autorizaŃiile necesare, aşa ar fi logic. 

Imreh Attila: Este un punct la care este foarte greu de votat, o statuie trebuie să fie 

expusă cu multă binevoinŃă şi nu cu ură. 

Preşedinte: Să se stabilească locul exact unde s-ar amplasa. 

Csiki Sándor: Comisia care a văzut stătuia este formată din 4 consilieri locali, sculptorul 

a fost în localitatea noastră de 2 ori, are foarte multe lucrări extraordinare atât în Ńară, cât şi în 

străinătate, este un artist vestit. Statuia este un cadou de 2.000.000 de forinŃi, OrganizaŃia 

„FIDESZ” a făcut donaŃia şi a finanŃat şi lucrările pentru piedestal. De 104 de ani nu s-a 

amplasat nici o statuie în Miercurea Nirajului, să fie o sărbătoare demnă pentru toată lumea, dl. 

consilier Imreh Attila are dreptate.  La eveniment va participa şi preşedintele Parlamentului 

Maghiar. Pentru data de 13 noiembrie totul este organizat, de la momentul în care Biserica 

Reformată a spus că va acorda loc pentru statuie,  noi am organizat totul. 

Primar: Dacă PCM a făcut comisia, a organizat totul, ce rost mai avem şi noi? 

Nagy Keresztesi Jenı: Am decis în februarie, votul a fost egal, dar a venit între timp 

consilierul Imreh Attila şi s-a schimbat votul la 8 – 7. În fine este vorba un cadou de ce s-ar 

respinge?. Am discutat mult această problemă însă nu am avut altceva de ales, am stabilit totul şi 

am organizat programul pentru data de 13 noiembrie 2010. 

Nagy Imre: Comisia trebuia să fie nominalizat de către consiliul local, aşa ar fi fost legal, 

nu aşa cum aŃi făcut voi. 

Butyurka Péter Pál: Până nu vom încheia înŃelegerea toate discuŃiile sunt în zadar. 

Primar: Despre ce înŃelegere ar fi vorba? 
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Butyurka Péter Pál: Noi am fost dispuşi să discutăm, dar nici primarul, nici viceprimarul 

nu a vrut. 

Bíró József Attila: Arată că au întocmit o propunere de colaborare între fracŃiunile PCM 

şi UDMR din cadrul consiliului local în privinŃa evenimentului organizat pe data de 13 noiembrie. 

Preşedinte: Nu ne puteŃi pune într-o asemenea situaŃie.  

Proiectul de hotărâre are următoarea formulare: „Se stabileşte ca loc de amplasare a 

bustului PrinŃului Csaba, în vederea expunerii publice, terenul din faŃa Primăriei oraşului 

Miercurea Nirajului, situat în PiaŃa Bocskai Istvan nr. 48, pe o perioadă de 3 luni, în vederea 

consultării cetăŃenilor.” 

Nagy Keresztesi Jeno: La întâlnirea pe care am avut- o cu enoriaşii Parohiei Reformate 

ni s-a promis că vom mai discuta, noi am propus ziua de ieri, dar vicele a spus că nu poate. 

Dr. Tokes Endre: Am mai văzut şi la Tg. Mureş statui expuse, care după un timp au fost 

inaugurate pe alt amplasament. 

Nagy Keresztesi Jeno: UDMR a avut o atitudine negativă, conducerea Bisericii 

Reformate a decis că se poate amplasa bustul PrinŃului Csaba în faŃa Bisericii Reformate. 

Csiki Sándor: În proiectul înŃelegerii se stabilesc toate condiŃiile, inclusiv cheltuielile, 

pentru că va fi o statuie pentru tot oraşul este firesc ca şi cheltuielile să fie suportate şi de către 

consiliul local sau de către UDMR. Am acorda posibilitatea ca şi primarul să Ńină un discurs. 

Statuia oricum va fi expusă, ar fi bine să se considere o realizare comună a oraşului. 

Nagy Imre: Prima dată când aŃi vorbit despre statuie aŃi zis că nu ne va costa nimic, 

acum vedem că ne cereŃi sprijin financiar. 

Csiki Sándor: Mai avem la dispoziŃie numai 3 săptămâni. 

Butyurka Péter Pál: Banii din bugetul local nu ne ar trebui pentru statuie sau pentru 

piedestal. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, aşa cum a fost prezentat. 

Da: - 

Nu: 11 

 

4. Diverse. 
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Bíró József Attila: Nu înŃeleg de ce nu se pun proiectele de hotărâri propuse de noi pe 

ordinea de zi? De ce nu se discută problemele despre care noi  facem amintire? Se vorbeşte că se 

va face în comuna Găleşti un depozit de materiale periculoase, ce ştiŃi despre acest lucru? 

Nagy Keresztesi Jeno: Consiliul local din comuna Găleşti pe data de 07 septembrie 

2010 a adoptat o hotărâre de principiu în acest sens, ar trebui să luaŃi măsuri, nu cumva să fie 

prea târziu. Aş fi aşteptat de la primar să ia atitudine ca preşedinte al AsociaŃiei Microregionale 

Valea Nirajului. LocaŃia depozitului atinge hotarul unităŃii noastre administrativ teritoriale. 

Kacsó Vilmos: Ce putem să facem noi? 

Csiki Sándor: La pct. 3 de pe ordinea de zi eu aş fi fost curios cine ar fi fost împotrivă, 

preşedintele ar fi trebuit să întrebe acest lucru. 

Dr. Tokes Endre: se vor continua lucrările la cabinetele medicale? 

Imreh Attila: De ce nu este iluminat public noaptea în Sântana? 

Viceprimar: Trebuie să reducem cheltuielile materiale cu 20 %, din această cauză 

Primarul a emis o DispoziŃie în acest sens. 

Butyurka Péter Pál: În str. Gării lucrările de canalizare nu s-au făcut în mod 

corespunzător, am fost de faŃă când Dirigintele de şantier a zis la executant că nu va semna 

procesul verbal. 

La pct. 3 din procesul verbal rezultă faptul că, am fi împotriva proiectului de hotărâre, 

însă noi ne abŃinem şi nu suntem împotrivă. 

Bartók Iosif: Cazul de la Găleşti este deosebit de grav, ar trebui decis în comun de 

către toate Primăriile ca să se împotrivească, pentru că un astfel de depozit ar fi poluant pentru 

toate localităŃile învecinate. 

Lucrările de canalizare spre Dumitreşti ar trebui urgentate pentru că nu se poate 

circula spre Dumitreşti, doar spre Tâmpa. 

Ar trebui izolat acoperişul la Şcoala din Sântana, am mai zis acest lucru şi la şedinŃele 

anterioare, în caz contrar se vor strica şi zidurile clădirii. De la podul din Sântana s-au furat 4 

inele, care erau în proprietatea consiliului local, s-au luat măsuri?, PoliŃia comunitară a găsit 

vinovatul? 

Strada Morii ar trebui nivelat după lucrările de canalizare. 

Nagy Imre: Cred că sunt probleme cu nivelul impozitelor şi taxelor, pentru că de ex. 

diferă impozitul asupra mijloacelor de transport la noi şi în Tg. Mureş.  
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Kacsó Vilmos: Şi la Şcoala şi GrădiniŃa din Tâmpa ar trebui făcut ceva cu acoperişul 

clădirii. În strada Liliacului un capac de canalizare nu se potriveşte, ar trebui schimbat, nu cumva 

să cadă cineva. 

Viceprimar: Nici eu nu sunt de acord cu un depozit de materiale periculoase în 

apropierea noastră, vom solicita informaŃii suplimentare despre acest lucru. 

Lucrările de canalizare se fac pe 3 fronturi, zilnic se urmăreşte mersul lucrăriilor. 

Primar: Din cauza apei freatice nu se poate lucra pe drumul spre Dumitreşti, 

executantul lucrării a trebuit să comande nişte utilaje speciale, zilele acestea trebuie să le 

primească şi în 2 – 3 săptămâni se va rezolva problema. 

Viceprimar: În Sântana nu am putut aloca fonduri pentru lucrările la şcoală, dar vom 

acoperi clădirea. 

În legătură cu lucrările de canalizare avem zilnic  4 –5 sesizări, din păcate noi suntem 

la mijloc, dar în timp se vor rezolva, nu mai avem mult până la finalizarea lucrăriilor. 

Nagy Imre: Eu m-am uitat şi în faŃa noastră s-a făcut lucrare de calitate la canalizare. 

Barabás Lórant: Şi în strada noastră s-au pus Ńevile pe nisip aşa cum cere tehnologia. 

Viceprimar: Nici eu nu sunt mulŃumit de activitatea PoliŃiei comunitare, aş dori ca să 

desfiinŃez poliŃia comunitară, pentru că nu le văd rostul. Nu ne mai trebuie nici şef, numai doi 

agenŃi care vor face ceea ce le zicem. 

Butyurka Péter Pál: Aş vrea să mă asiguraŃi ca proiectul de hotărâre în legătură cu 

depozitul de deşeuri din Găleşti o să fie pus pe ordinea de zi a şedinŃei din luna următoare. 

Primar: Să nu-mi cereŃi garanŃii. 

 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar, 

secretar,  jurista. 

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

de 27 octombrie 2010. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

       Nagy Imre 

          Avizat Secretar 

         Nagy Zsigmond 


