ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 07 iulie 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. 296 din 14 iunie 2010.
Sunt prezenŃi 8 consilieri.
Lipseşte motivat: Bereczki Viktor, Butyurka Péter Pál, Mátyás János, Biro József,
Nagy Jenı, Tıkés Endre, Tóth Sándor.
La şedinŃă participă dl primar, secretarul, viceprimarul, consilierul juridic.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Kacsó Vilmos.
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 81 din 28 noiembrie 2009
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 33 din 28 aprilie 2010.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului înscris în CF 551 a
localităŃii Tâmpa nr. top 131, proprietatea Parohiei Reformate Tâmpa.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 36/26.05.2010.
6. Diverse.
Preşedinte: Propun spere aprobare procesul verbal al şedinŃei anterioare.
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Da: 8
Nu: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 81 din 28 noiembrie 2009
Nagy Imre: De la ce dată se aplică. Cum vor fi plătite diferenŃele.
Secretar: În data de 30 iunie 2010 a apărut O.U.G. nr. 59 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal. Această ordonanŃă conŃine prevederi cu privire la unele
categorii de impozite şi taxe locale şi în mod implicit trebie să se modifice HCL 81/2009 cu
privire la impozitele şi taxele locale, deoarece aceste prevederi trebuie să fie aplicate
începând de la data de 1 iulie 2010. Modificările vizează impozitul pe clădiri şi pe mijloacele
de transport. De asemenea în ordonanŃă este prevăzută şi posibilitatea de acordare a
bonificaŃiei stabilite deja.
Bartók Iosif: Prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Barabas Lorant: Avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Nagy Imre: Mi se pare, că anul acesta am plătit mai mult pentru maşină, decât ceea pe care
l-am votat. Vă rog să se clarifice, dacă s-a calculat bine.
Da: 8
Nu: 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 33 din 28 aprilie 2010.
Jurista prezintă proiectul de hotărâre.
Bartók Iosif: Comisia noastră avizează favorabil.
Barabás Lóránt: Comisia noastră la fel.
Csiki Sándor: Dacă este în interesul consiliului local vă rog să se voteze favorabil.
Preşedinte: Supun la vot.
Da: 8
Nu: 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului înscris în CF 551 a
localităŃii Tâmpa nr. top 131, proprietatea Parohiei Reformate Tâmpa.
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Secretar: Imobilul în care se se află Căminul cultural şi şcoala primară din satul Tâmpa
a fost restutuit prin Decizia Comisie Speciale de Retrocedare Parohiei Reformate din Tâmpa.
Potrivit protocolului de predare-primire nr. 1870/22.03.2010 am procedat la predarea
imobilului. Din septembrie trebuie să se reânceapă procesul de învăŃământ, dar mai înainte
trebuie efectuate lucrările de igienizare.
Prin scrisoarea nr. 4010 din 23.2010, reprezentantul legal al parohiei dl. preot Gáspár
István solicită o chirie lunară între 200 şi 250 euro pentru Căminul cultural şi şcoală, precum şi
suportarea tuturor cheltuielilor legate de reparaŃiile interioare şi igienizarea sălilor de clasă.
Trebuie cunoscut faptul că imobilul a fost retrocedat parohiei încă în anul 2008 şi până acum
nu au cerut chirie.
Barabás Lóránt: Am avut o discuŃie în comisie cu dl. preot, a spus că clădirea necesită
reparaŃii urgente, schimbarea acoperişului etc. şi nu au de unde să finanŃeze. Propun încheierea
unui contract de închiriere pe un an cu o chirie lunară de 600 lei.
Bartók Iosif: Într-adevăr, aşa au fost discuŃiile că trebuie să repare acoperişul din bani
obŃinuŃi din închiriere. Comisia noastră propune 600 de lei şi împuternicirea primarului să
negocieze cu preotul.
Preşedinte: Supun votului suma de maximum 600 lei pe lună pe un an, începând cu 1
august 2010 şi împuternicirea dlui primar să negocieze în interesul oraşului.
Da: 8
Nu: 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
Contabil: Am solicitat aprobării rectificare bugetului local deoarece suma 18.000 de lei
aprobată cu ocazia şedinŃei din 28 aprilie 2010 nu este suficientă pentru achiziŃionarea unui
motocositor, propun rectificarea cu suma de 35000 lei.
Bartók Iosif: Este o ruşine cum arată marginile şanŃurilor de lângă drumuri, este o idee
foarte bună, se poate da în chirie şi pentru alte consilii.
Imre Attila: Propun aprobarea sumei de 1000 de lei pentru săparea şanŃurilor din
Sântana.
Barabás Lóránt: Comisia de buget finanŃe este de acord cu propunerea d.lui contabil.
Bartók Iosif: Comisia noastră la fel.
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Preşedinte: Supun votului.
Da: 8
Nu: 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 36/26.05.2010.
Secretar: Prin HCL nr. 36/26.05.2010 s-a aprobat schimbarea denumirii PieŃei Teilor în
PiaŃa Bocskai István, cu intrarea în vigoare a hotărârii la 1 octombrie 2010. S-a stabilit această
dată, deoarece credem că până la acea dată vor fi finalizate şi celălalte atribuiri de denumiri şi
redenumiri, conform intenŃiei consiluliului local. Aceasta este o cerinŃă a legii, înaintea
recensământului populaŃiei şi a locuinŃelor din octombrie 2011. Trebuie ştiut faptul că H.G.
1502/2009 care stabileşte calendarul recensământului prevedea că acesta trebuie organizat în
luna martie 2011 şi într-adevăr conform art. 11 din acest act normativ perioada în care nu se
pot face schimbări de denumiri este perioada iulie 2010-martie 2011. Însă prin OUG nr.
20/2010 s-a modificat art. 1 din O.G. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaŃiei şi
al locuinŃelor din România în anul 2011 prin stabilirea unui nou termen în octombrie 2011. În
mod implicit se decalează şi termenele. În ghidul tehnic privind verificarea şi actualizarea
denumirii străzilor şi a numerotării clădirilor, aprobată de Comisia Centrală de Recensământ
termenul este ianuarie 2011-martie 2011, cum este şi logic. Însă nu s-a modificat termenul din
art 11 din H.G. 1502/2009. Am purtat corespondenŃă cu cei din Comisia Centrală care ne-au
înştiinŃat că această modificare se află pe fluxul de avizare pe masa guvernului. Deoarece
foarte multe autorităŃi sunt în situaŃia noastră sper ca această modificare să apară cât mai
curând şi nu va fi afectată munca uriaşă depusă până în prezent. Prefectura ar trebui să se
bucure că se încearcă să se pună ordine în această problemă care persistă chiar de zeci de ani.
Csiki Sándor: Totdeauna se inventează ceva ca să nu iasă bine la Miercurea Nirajului.
Dar dacă trebuie să modificăm să-l modificăm, cu intrarea în vigoare de la 30 iunie 2010. Cu
toate că ere logic ca toate să intre în vigoare la data pe care l-am stabilit, chiar dacă această
denumire s-a aprobat mai devreme.
Comisii: Suntem de acord.
Preşedinte: Supun la vot.
Da: 8
Nu: 4

6. Diverse:
Bartók Iosif: Văd că de pe curtea Centrului de sănătate şi a medicilor de familie s-a
deschis poartă pe proprietatea altuia. Cine a permis acest lucru, dacă există vreo convenŃie cu
proprietarul imobilului dna Dr. Kocsis, cine a permis dreptul de trecere şi dreptul de a face
deschidere pe curtea care este domeniul public al oraşului. Trebuie somată să folosească
intrarea pe care a cumpărat-o. Nu se poate admite acest lucru, curtea este şi aşa foarte strâmtă.
Ce s-ar întâmpla dacă vecinul meu ar face poartă spre curtea mea şi ar începea să-l folosească.
Condform Legii dreptul de proprietate este apărată indiferent de titular.
Bartók Iosif: În zilele de miercuri, când este târg şi piaŃă să se interzică accesul
autovechiculelor în str. Pompierilor să nu intre în zilele de piaŃă numai riveranii, nu pot intra
salvarea sau pompierii, pentru că strada este blocată în întregime.
La Sântana au fost cumpărate 4 inele de pod, care se spune că au fost furate. Au fost
mutate în alte locuri?
Imreh Attila: Eu am mai propus o soluŃie ca caii să nu facă mizerie pe străzi!
Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, secretar şi jurista
Primăriei.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa extraordinară
din 2010.

Preşedinte de şedinŃă
Kacsó Vilmos
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond

5

