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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 

 

PROCES-VERBAL 

 
 

 

Încheiat azi, 29 septembrie 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. 398/24.09.2010. 

Sunt prezenŃi 13 consilieri. 

Lipsesc motivat: consilierii locali Berecki Victor şi Nagy Imre;  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Kacsó Vilmos. 

 

Preşedinte: Vă rog să se voteze materialul şedinŃei ordinare din data de 1 septembrie 

2010. 

Bíró József Attila: Cele cuprinse în procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 29 

septembrie 2010 nu corespund realităŃii, numărul consilierilor nu s-a trecut bine. 

Nagy Keresztesi Jenı: Nu am primit procesul verbal al şedinŃei din data de 01 

septembrie 2010. 

Butyurka Péter Pál: Nu înŃeleg au fost 2 şedinŃe în august? Dacă nu era cvorum nu ar fi 

trebuit să închideŃi şedinŃa şi să convocaŃi o altă şedinŃă? 

Secretar: În momentul votării a existat cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor 

din luna august. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 9 

Nu: 4 
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Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 29 septembrie 2010 

 

Ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a bunurilor specificate în 

anexele 1 şi 2 din “Contractul de Comodat”, din patrimonial Ministerului ComunicaŃiilor şi 

SocietăŃii InformaŃionale în patrimonial oraşului Miercurea Nirajului.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de folosinŃă a terenului de fotbal situat în 

oraşul Miercurea Nirajului, str. Sălciilor, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamntului de organizare şi 

funcŃionare al Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor din oraşul 

Miercurea Nirajului şi delegarea atribuŃiilor de coordonare a SPCLEP Miercurea Nirajului. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unor membri în consiliul de 

administraŃie al Centrului de Sănătate din Miercurea Nirajului. 

7. Discutarea cererii depuse de SC BLUE CON SRL. 

8. Diverse. 

 

Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi. 

Da: 9 

Nu: 4 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 Contabil: Prezintă referatul de specialitate, necesitatea rectificăriilor de buget.  

 Kacsó Vilmos: Este adevărat că trebuie recuperate de la cadrele didactice şi nedidactice 

tichetele  cadou acordate din bugetul local? 

 Contabil: Este adevărat, am primit în acest sens somaŃie de la Curtea de Conturi în urma 

verificărilor din vara acestui an. 
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 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, conform celor arătate de contabil. 

 Da: 13 

 Nu: -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a bunurilor specificate în 

anexele 1 şi 2 din “Contractul de Comodat”, din patrimonial Ministerului ComunicaŃiilor şi 

SocietăŃii InformaŃionale în patrimonial oraşului Miercurea Nirajului.  

Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 13 

Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de folosinŃă a terenului de fotbal situat 

în oraşul Miercurea Nirajului, str. Sălciilor, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. Ar trebui să stabilim o taxă pentru folosirea 

terenului de fotbal, propun 150 lei pentru folosinŃa terenului de fotbal pe durata unui meci  - 2 

ore. 

Butyurka Péter Pál: Presupun că, trebuie făcut o programare de dinainte. Ce se va 

întâmpla în cazul în care va fi vreme rea. Mai demult copii nu au fost lăsaŃi să intre pe terenul 

de fotbal când era vreme rea, acum o să le lăsaŃi? Poate o să strice terenul de fotbal. 

Viceprimar: Se va face contract. 

Nagy Keresztesi Jeno: Să se specifice că, copii din localitate să folosească gratis terenul 

de fotbal. 

Bíró József Attila: Propun 200 lei/2 ore pentru folosirea terenului de fotbal. 

Bartók Iosif: Taxa se referă doar la terenul de fotbal fără terenul de antrenament? 

Csiki Sándor: Este un lucru bun. 

Imreh Attila: Este o sumă optimă. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 13 

Nu: -  
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului. 

 Secretar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 Bíró József Attila: Consider că timpul de 3 minute, alocat fiecărui vorbitor este 

insuficient, este o absurditate. 

  Bartók Iosif: Metoda este bună, dar timpul nu este suficient pentru a putea discuta 

anumite probleme. 

 Viceprimar: Să ascultăm poziŃia comisiilor de specialitate. 

 Butyurka Péter Pál: Nu cred că va mări eficienŃa funcŃionării consiliului local. Erau 

cazuri în care argumentele au condus la modificarea unor hotărâri. În 2 minute nu primim 

suficinte informaŃii. Chiar dacă se adoptă hotărârea nu vom putea respecta, se limitează 

libertatea de exprimare. 

 Viceprimar: Este suficient această perioadă, să se rediscute în comisii. 

 Barabás Lóránt: Comisia noastră de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre, 

nu se limitează libertatea de exprimare, este pentru a nu da curs repetărilor. 

 Bíró József Attila: ConstituŃia garantează libertatea de exprimare. Am mai fost şi la alte 

şedinŃe, nicăieri nu sunt dezbateri aşa de civilizate. 

 Dr. Tıkes Endre: Sunt de acord cu limitarea timpului şi în Parlamentul European  timpul 

destinat fiecărui vorbitor este limitat.  

 Preşedinte: Nimeni nu va opri pe nimeni, dar să se facă între limite. 

  Dr. Tıkés Endre: În legătură cu terenul de sport am votat pentru, iar unii consilieri au 

insistat să-şi exprime poziŃia cu toate că au votat pentru, care este rostul? 

 Bartók Iosif: Cine are dreptul să stabilească cât timp avem dreptul să vorbim? 

 Nagy Keresztesi Jenı: Nu-mi aduc aminte de şedinŃe de consiliu la care lumea s-ar fi 

obosit. Comisiile de specialitate nu au fost convocate, nici cea de învăŃământ chiar dacă ar fi 

trebuit convocat înainte de începerea anului şcolar. 

 Barabás Lóránt: Dl. Bartok ne a dat idee bună. De fapt se limitează numărul luărilor de 

cuvânt. 

 Mátyas János: Era doar o propunere.  Nu este bine ca fiecare vorbitor să ia cuvântul de 

25 de ori. 

 Bíró József Attila: Legea se aplică diferenŃiat, când se poate când nu se poate. 
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 Csiki Sandor: Este o idee superbă şi în Parlamentul European la fel se procedează, doar 

că există 2 diferenŃe: acolo există 800 de parlamentari şi nici salariul nu este aceaşi. Este o 

diferenŃă minimală,  nu? 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare, potrivit 

căruia durata luărilor de cuvânt pentru fiecare vorbitor va fi de  maxim 3 minute pentru fiecare 

punct înscris pe ordinea de zi, iar pentru replică intr-o problemă de ordin personal sau atunci 

când a fost nominalizat fiecare vorbitor va avea la dispoziŃie un minut. 

Da: 8 

Nu: 5 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamntului de organizare şi 

funcŃionare al Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor din oraşul 

Miercurea Nirajului şi delegarea atribuŃiilor de coordonare a SPCLEP Miercurea Nirajului. 

 Secretar:  prezintă proiectul de hotărâre. 

 Keresztesi Ernı Barna: Comuna Hodoşa ce nu a vrut să aparŃină de noi?, nu au 

autobuz? 

 Secretar: Nu au dorit. 

 Csiki Sándor: Secretarul să fie coordonatorul Serviciului Public Comunitar Local de 

EvidenŃă a Persoanelor din oraşul Miercurea Nirajului, sunt de acord cu propunerea. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 13 

 Nu:  -  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unor membri în consiliul de 

administraŃie al Centrului de Sănătate din Miercurea Nirajului. 

 Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Barabás Lórant: Comisia noastră de specialitate propune pe consilierii locali Dr. Tokes 

Endre şi Nagy Imre în consiliul de administraŃie al Centrului de Sănăptate Miercurea Nirajului. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 13 

 Nu: -  
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7.  Discutarea cererii depuse de SC BLUE CON SRL. 

Bartok Iosif: Comisia noastră de specialitate nu este de caord cu vânzarea terenului, au 

devenit proprietari asupra construcŃiilor fără să ştim noi. 

Bíró József Attila: S-a mai votat odată, s-a decis că nu vindem tewrenulo . 

Simonfi Laszló: Consiliul Local în momentul de faŃă nu are nici un folos după teren, de 

ce nu profităm de ocazie. Am cumpărat teren cu 13 euro/mp, am putea vinde acest teren tot cu 13 

euro/mp sau să ne ofere teren în schimb. 

Butyurka Péter Pál: Are şi trecutul învăŃămintele lui. Din păcate s-au vândut o serie de 

immobile, ar trebui să mărim patrimoniul oraşului, nu să micşorăm. 

Barabás Lóránt: Să sprijinim o firmă din Miercurea Nirajului, oricum nu am folosi 

terenul. 

Simonfi László: Este o idee foarte bună vânzarea, pentru că am putea cumpăra un teren 

de care într- adevăr avem nevoie. 

Bartók Iosif: Se vede că s-a făcut lobby, în zece ani în care inchiriem terenul aduce mai 

mulŃi bani decât am obŃine în caz de vânzare. Am vândut 4 imobile în centru, dar nu se vede 

nimic. Avem terenul, este o iresponsabilitate să-l vindem, voi zice la toŃi locuitorii oraşului dacă 

vom vinde. 

Viceprimar: Am vinde numai cei 709 mp,  terenul de sub clădire, cu minim 13 euro/mp. 

Bartók Iosif: Să cumpere prima dată terenul pentru schimb şi pe urmă mai discutăm. 

Nagy Keresztesi Jenı: Am înŃeles că nu poate să acceseze credite, dar dacă la un moment 

dat închide afecerea noi nu o să mai fim proprietarii terenului şi va putea vinde atât construcŃia 

cât şi terenul la cine doreşte. 

Bíró József Attila: De unde este firma? Face concurenŃă la ai noştri, propun să mergem 

în continuare cu chiria. 

Barabás Lóránt: Chiria pe 10 ani este 1/3 din preŃul de vânzare. 

Bartók Iosif: Aşa s-a vândut şi terenul din Sântandrei şi acum chiriaşul poate face ce 

vrea. 

Simonfi László: Când am devenit consilier am promis că nu o să fiu de acord cu nici o 

vânzare, dar acum în locul unui teren vândut am cumpăra un alt teren pe care –l putem să 

folosim, este un lucru benefic. 

Viceprimar: La acel teren în toate direcŃiile noi suntem vecinii. 
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Dr. Butyurka Péter Pál: Vicele aşa a argumentat şi în cazul bisericii ortodoxe. Din punct 

de vedere al intreprinzătorului este un lucru bun, dar dacă avem în vedere interesul public nu este 

bine. 

Imreh Attila: Să se stabilească un preŃ bun. 

Nagy Keresztesi Jenı: În anul 1991 s-au vândut terenurile de la fostul CAP, ulterior 

aceste terenuri şi-au schimbat proprietarii, iar acum s-a pus barieră la intrarea pe terenurile 

respective. 

Bíró József Attila: Aş avea  propunerea să creştem cuantumul chiriei. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 5 

Nu: 8 

 
8. Diverse. 

Bíró József Attila: Cum a fost controlul CurŃii de Conturi?, Aş dori un raport despre 

cheltuielile legate de 1 august 2010. Care este situaŃia cu Night Clubul pe care vor să-l deschidă 

în Sântandrei? De ce nu s-au pus în funcŃiune noile săli de clasă în clădirea Şcolii Generale? 

De ce nu s-a pus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre în legătură cu schimbarea 

denumirii străzilor ? 

Ar trebui întocmit un proiect de hotărâre pentru ajutorarea întreprinzătorilor locali. 

Dacă cineva vine cu o solicitare imediat se pune pe ordinea de zi, iar propunerile noastre 

nu sunt nemulŃumit de acest lucru. 

Ce face PoliŃia Comunitară? Locuitorii nu simt prezenŃa poliŃiei comunitare. 

AtenŃie consilieri se fac multe ilegalităŃi la care vă daŃi acceptul. 

Nagy Keresztesi Jenı: Noaptea iluminatul public ori să fie în toate localităŃile ori 

nicăieri.  

Din cauza canalizării din Sântana circulaŃia nu este organizată în mod corespunzător. 

Viceprimar: Din cauza restricŃiilor financiare am fost nevoiŃi să oprim iluminatul publiuc 

între orele 12 – 04. 

Csiki Sándor: Vă felicit că aŃi aprobat ca fiecare vorbitor să aibă la dispoziŃie 2 minute, 

astfel am calculat că fiecare consilier va lucra cca. 10 minute pentru oraş în fiecare lună. Şi aşa 

suntem invidiaŃi de cetăŃeni.  
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Noi  în fiecare lună Ńinem legătura cu cetăŃenii, primim de le ai o serie de propuneri, pe 

care astfel nu vom putea nici măcar prezenta în faŃa Dvs.  

Dr. Tıkés Endre: Sunt de acord cu limitarea vorbirilor, asta nu prejudiciază cu nimic 

alegătorii, locuitorii, 3 minute pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sunt suficiente, nu simt că 

aş fi limitat cu nimic. 

Dr. Butyurka Péter Pál: Am auzit 2 discuŃii între dirigintele de şantier şi executantul 

lucrărilor de canalizare, în faŃa porŃii noastre din str. Gării nu s-a pus nisip sub Ńevi şi este foarte 

probabil că lucrarea nu o să fie bună. 

De ce nu s-a pus în satul Lăureni indicatorul bilingv? 

Cele 3 minute alocate fiecărui vorbitor în practică nu funcŃionează. 

Bartók Iosif: În Sântana pereŃile şcolii sunt zidite dar nu este acoperit, se va îngheŃa la 

iarnă şi vom reface din banii noştri. 

Am vrut să propun ca şedinŃele comisiei de specialitate să se facă la domiciliului 

consilierului local Berecki Victor,  fiind bolnav, dar secretarul mi-a zis deja că acest lucru nu este 

posibil. 

FolosiŃi microbuzul şcolar numai pentru transportul elevilor? Pentru că aşa am hotărât în 

consiliu. 

Buldoescvatorul cât a consumat şi ce venituri a adus? 

S-a plătit cantitatea de lemn vândut? 

Garda medicală ar trebui finanŃat din fonduri publice, nu putem aloca noi fonduri cu 

această destinaŃie. 

Nu trebuie lăsat să se facă clubul în Sântandrei. 

Keresztesi Ernı Barna: StaŃiile de autobuz făcute de ce nu sunt amplasate la locul lor? 

Care este situaŃia cu clădirea cumpărată de la Szasz? 

Matyás János: În legătură cu cele 3 minute să ştiŃi că peste tot funcŃionează aşa. În ceea 

priveşte terenul am votat pentru doar în cazul vânzării la preŃul de minim 13 euro/mp. 

Ar trebui schimbat indicatorul din Sântana, ar trebui făcut ceva cu clădirea Petromului. 

Trotuarul din faŃa blocului nostru şi a GrădiniŃei va fi sau nu refăcut? 

Bíró József Attila: Vom repara indicatoarele de intrare în oraş. În legătură cu votul 

pentru vânzarea terenului vreau să precizez că nu am fost împotriva întreprinzătorului. 
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Csiki Sandor: În Ungaria comisiile de specialitate funcŃionează altfel, participă 

specialişti când se discută probleme importante. 

Kacsó Vilmos: La şcoala din Tâmpa ar trebui refăcut burlanul. 

Imreh Attila: În fiecare an 20 de ha de teren în Sântana este acoperit de ape, ar trebui 

săpat şanŃ. 

 

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 29 

septembrie 2010. 

 

 

Preşedinte de şedinŃă 

    Kacsó Vilmos 

          Avizat Secretar 

         Nagy Zsigmond 


