ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 22 decembrie 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. 571/17.12.2010.
Sunt prezenŃi 12 consilieri.
Lipsesc consilierii: Csiki Sándor şi Butyurka Péter –Pál.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Nagy Imre.
La şedinŃă participă: viceprimarul, secretarul oraşului, consilierul juridic.
Preşedinte: În materialul de şedinŃă v-a fost transmis procesul verbal al şedinŃei
anterioare. Dacă aveŃi ceva de obiectat?
Preşedinte: Dacă nu, să se voteze.
Da: 12
Nu: Bíró József Attila: Propun la diverse discutarea terenurilor agricole aflate în amonte de
barajul Valea-Miercurea Nirajului.
Preşedinte: Vă prezint ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al dlui Berecki Victor.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2011, aplicabile în oraşul Miercurea Nirajului şi în satele aparŃinătoare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării PoliŃiei Comunitare din oraşul
Miercurea Nirajului în PoliŃie Locală.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării comisiei locale de ordine publică în
cadrul UAT Miercurea Nirajului.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 72 din 27.10.2010.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la AsociaŃia Proprietarilor de
Terenuri Agricole şi Forestiere „Bekecs”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice pe anul 2011.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
9. Diverse.
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al dlui Berecki Victor.
Comisii: Barabás Lóránt, preşedintele comisiei de administraŃie publică, juridică....
Comisia noastră nu este de acord, trebuia adus cu căruciorul cumva, ce s-ar întâmpla
dacă am aduce la şedinŃă?
Preşedinte: A fost înştiinŃat că va pierde mandatul dacă nu vine la şedinŃe?
Primar: S-a pus idea ca să se facă şedinŃa la el acasă, dar acest lucru nu este posibil.
Bartok Iosif: Suntem nevoiŃi, ne pare rău, dar totuşi din solidaritate nu voi puta vota
pentru.
Viceprimar: Legea trebuie respectată şi nu văd de ce noi am fi fost aceea care ar fi
trebuit să mergem după el şi să-l aducem la şedinŃe. Este legat de pat nici nu se poate scula din
păcate.
Am discutat în comisie că măcar şedinŃele de comisie s-ar fi putut Ńine la el acasă.
Imreh Attila: Nu ar face bine pentru starea lui de sănătate dacă ar fi aici printre noi.
Mátyás János: Este foarte greu de decis, trebuie decis în unanimitate?
Secretar: Nu trebuie decis. Trebuie adoptată o hotărâre doar în vederea constatării unei
situaŃii existente. Trebuie aplicată legea, că ne place că nu ne place. În fiecare lună i s-a trimis
convocatorul împreună cu materialul de şedinŃă. Şi mie î-mi pare nespus de rău, dar nu avem ce
face. O asemenea hotărâre se adoptă în aplicarea unor prevederi legale. Că se adoptă, că nu se
adoptă nu schimbă cu nimis starea de fapt. Acum eu trebuie să comunic InstituŃei Prefectului
situaŃia existentă. Înainte ca să fim siguri de soluŃie, am solicitat şi părerea instituŃiei
prefectului, este aşa cum am interpretet şi eu legea. Dacă ar fi fost un consilier local de pe lista
2

vreunui partid, alta era situaŃia. Fiind vorba de un consilier independent, nu va veni nimeni în
locul lui, consiliul local va funcŃiona cu 14 consilieri locali.
Nagy Keresztesi Jenı:: Trebuia întrebată, înştiinŃată, nu ar trebui să se Ńină cont de
părerea prefcturii.
Biro Jozsef Attila: Primarul spunea că stare lui poată să fie dovedită cu acte medicale.
Viceprimar: Doresc să vă atrag atenŃia că nu ar trebui creat din acest lucru un caz
politic.
Dr. Tökés Endre: Trebuie numai să se constate încetarea mandatului. Deoarece a fost în
imposibilitatea exercitării mandatului mai mult de 6 luni. Dacă ar fi vrut neapărat să vină, ar fi
avut posibilitatea.
Consilierul juridic: Omeneşte este foarte neplăcut, dar în materialul de şedinŃă i s-a
trimis legea, ca să poată să fie studiată. Consiliul local numai constată situaŃia, este o hotărâre
pentru aplicarea legii.
Simonfi László: Legea, ca toate legile poate să fie interpretată. Nu s-ar putea aduce la
şedinŃă?
Bartok Iosif: Deci nu intră nimeni în locul lui.
Preşedinte: Vă rog să se voteze.
Da:
Nu:11
Preşedinte: Constat că hătărârea nu a trecut.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2011, aplicabile în oraşul Miercurea Nirajului şi în satele aparŃinătoare.
Barabás Lóránt: Comisia de buget-finanŃe propune spre adoptare.
Bartók Iosif: Comisia de agricultură propune adoptarea.
Nagy Imre: Avem taxe care sunt aproape duble faŃă de cele din Tg. Mureş. Si la
impozite sunt diferente. La Tg. Mureş am plătit 56 de lei pentru o maşină, la noi 63 de lei pentru
aceeasi capacitate cilindrica..
Mátyás János: Este din cauza coeficientului nu?
Primar: Dl. consilier Nagy trebuia să întrebaŃi funcŃionarul atunci când aŃi plătit.
Biro Jozsef Attila: Dacă sunt prevederi valabile pentru toată lumea se poate vota, sunt
doar diferenŃe de calcul?
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Nagy Keresztesi Jenı: Cei care solicită o adeverinŃă de venit de la primărie constată că
de ex pentru o bovină este calculat un venit lunar de 60 de lei. De unde provin eceste sume?
Propun ca la şedinŃa viitoare să se discute.
Dr. Tıkés Endre: Cum au fost stabilite aceste sume. La nivel de Ńară sau de ex. la
categoriile de folosinŃă a terenurilor?
Nagy Keresztesi Jenı: Trebuie proiect de hotărâre? Afectează foarte mulŃi oameni.
Secretar: Aceste nivele au fost stabilite pentru beneficiarii venitului minim garantat,
Legea 416/2001, prin hotărâre de consiliu.
Mátyás János: Ca consilieri de oraş ştim? Dl. consilier Nagy să se pregătească până la
şedinŃa viitoare. Cei care au mai multe bunuri, le afectează prin contabilitate.
Preşedinte: Referitor la acest subiect?
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Da: 12
Nu: Preşedinte: Constat că s-a adoptat cu ananimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării PoliŃiei Comunitare din oraşul
Miercurea Nirajului în PoliŃie Locală.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre. Potrivit Legii 155/2010 PoliŃia Comunitară
trebuie reorganizată în poliŃie locală. Nu au apărut încă normele priviind regulamentul cadru de
funcŃionare, deci nu se poate adopta. Vom face acest lucru doar după ce vor apărea aceste
norme. De la 1 decembrie 2011 trebuie să funcŃioneze sub noua denumire şi sub noua formă.
Kovács Levente Lajos: Ca conducătorul PoliŃiei Comunitare pot să vă spun că am făcut
multe, dar până acum pentru o serie de activităŃi a lipsit baza legală. Acum, cu noua lege, să
sperăm că se va crea acel cadru legal, de care am avut atâta nevoie.
Preşedinte: Supun la vot.
Da: 12
Nu: Preşedinte: Constat că s-a adoptat cu ananimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării comisiei locale de ordine publică în
cadrul UAT Miercurea Nirajului.
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Secretarul prezintă necesitatea înfiinŃării acestei comisii.
Biró József Attila: La sfârşitul fiecărui an comandantul poliŃiei oraşilui ar terebui să
prezinte un raport anual.
Primar: Se va face şi pentru acest an în luna ianuarie.
Preşedinte: Să vedem în primul rând cine ar dori să facă parte din această comisie. Cine
se oferă?
Se oferă voluntar următorii consilieri locali. Nagy Imre, Bíró József Attila şi
viceprimarul Tóth Sándor.
Preşedinte: Supun la vot fiecare nume.
Nagy Imre: Da: 12
Nu: Bíró József Attila: Da: 12
Nu: Tóth Sándor: Da: 12
Nu: Preşedinte: Pentru proiectul de hotărâre.
Da: 12
Nu: Preşedinte: Constat că s-a adoptat cu ananimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 72 din 27.10.2010.
Vivceprimar: Este vorbe despre preŃul lemnului marcat în vederea valorificării, prin
HCL nr. 72 din 24 octombrie 2010, când aŃi stabilit un preŃ de 70 lei/mc.
Din cantitatea şcoasă la licitaŃie s-a vândut doar partea de 282 mc din Roua, comuna
Fântânele, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. Pentru cantităŃile marcate din Miercurea
Nirajului nu s-a prezentet nici un ofertant.
Barabás Lóránt: Comisia economică propune 65 lei/mc.
Imreh Attila: La tăierile la ras nu se coperă nici cheltuilile de replantare din acest preŃ.
Primar: Obligatoriu se constituie un fond de regenerare, la dministrator, respectiv
Ocolul Silvic Tg. Mureş.
Preşedinte: Să se voteze.
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Da: 12
Nu. –
Preşedinte: Constat că s-a adoptat în unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la AsociaŃia Proprietarilor de
Terenuri Agricole şi Forestiere „Bekecs”.
Viceprimar:Prezintă proiectul de hotărâre. Este important din punctul de vedere al
închirierii fondului de vânătoare. Sunt 925 de persoane fondatoare, autorităŃi locale şi persoane
fizice.
Bartok Iosif: Sunt vânător şi ştiu că dacă asociaŃia deŃine mai mult de 51% din teren,
are posibilitatea să vândă fondul de vânătoare. De la primărie s-a dat o adeverinŃă pentru
fiecare proprietar de, contravaloarea acestora să fie plătite de către asociaŃie.
Nagy Keresztesi Jenı: Până acun cum s-a închiriat fondul de vânătoare?
Bartok Iosif:Până acum a fost închiriat dela Ocolul Silvic. Este vorba de un fond de cca.
8500 ha.
Primar:Era mai uşor până acum pentru vânători, dar odată creată, asociaŃia
proprietarilor terenurilor forestiere va gestiona.
Nagy Keresztesi Jenı: Se atribuie sau se va scoate la licitaŃie?
Bartok Iosif: Vă reamintesc din nou costul adeverinŃelor.
Barabás Lóránt: Cât se plăteşte acuma pentru un fond?
Bartok Iosif: Cca. 6000 de euro.
Nagy Keresztesi Jenı: Întreb pe dl. vice, cu cât va fi mai bun pentru aoameni şi pentru
consiliile locale care se asociază?
Bartok Iosif: Vânătorii au făcut deja o asociaie pe valea Târnavelor, împreună cu
consiliile locale.
Primar: Proprietarii vor avea posibilitate de a decide, cui vor atribui.
Imreh Attila: O să primim bani!
Preşedinte: Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniŃiat.
Da: 11
Nu: 1
Preşedinte: Constat că s-a adoptat cu un vot înpotrivă.
6

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice pe anul
2011.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre. Trebuie adoptat un plan al achiziŃiilor publice
pentru anul viitor.
Bíró József Attila: Ce înseamnă serviciile de consultanŃă la pct. 1. şi pct. 7, pct. .
Primar: Este prevăzut în bugetul celor două proiecte, srvicii de consultanŃă şi
managementul proiectelor.
Preşedinte: Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniŃiat.
Da: 12
Nu: Preşedinte: Constat că s-a adoptat cu ananimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. Trebuie rectificat bugetul pentru
următoarele cheltuieli bugetare.
- 4.000 lei pentru implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe în
şcoli, conform O.U.G Nr. 24/2010;
- 7.000 lei pentru obiecte de inventar;
Preşedinte: Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniŃiat.
Da: 12
Nu: Preşedinte: Constat că s-a adoptat cu ananimitate de voturi.

Diverse:
Bíró József Attila: Terenurile în amonte de barajul Miercurea Nirajului-Valea sunt
inundate în mod regulat şi proprietarii nu primesc despăgubire din partea statului.
Secretar: M-am ocupat personal de această situaŃia, într-adevăr nu am găsit nici o
prevedere legală care ar despăgubi pe proprietarii de terenuri, la asemenea amenajări cu
caracter nepermanent. Am propus modificarea legislaŃiei - Legea
1996 Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.
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Nr. 107 din 25 septembrie

SituaŃia este mult mai complexă decât se pare şi vizează şi alte aspecte decât cele legate
de despăgubiri. În prezent o echipă de experŃi formată din ingineri hidrologi şi experŃi în
domeniul protecŃiei mediului eleborează un studiu de pre-fezabilitate, pentru a găsi soluŃii
proprietarilor de terenuri.
Nagy Keresztesi Jenı:Dacă nu este reglmentat, atunci cu ajutorul Dlui deputat Kerekes
nu se poate rezolva.
Secretar: Tocmai La dânsul au ajuns propunerile noastre.
Nagy Keresztesi Jenı: Programul lapte şi corn, când începe programul, la începutul
anului şcolar sau mai târziu?În judeŃul harghita se licitează de consiliile locale la noi de către
consiliul judeŃean.
Viceprimar: Prezintă programul lapte şi corn. Personal am fost la o şedinŃă cu această
temă, majoritatea consiliilor locale au optat ca licitaŃie să fie organizată de consiliul judŃean.
Nagy Keresztesi Jenı: Trebuie discutat şi în asociaŃia microregională, şi cu siguranŃă
pot fi găsiŃi furnizori locali pentru lapte şi corn, care să corespundă atât calitativ cât şi
cantitativ.
Dr. Tıkés Endre: Vreau să mulŃumesc executivului că a renovat cabinetele medicilor de
familie. Vă atrag atenŃia asupra scării de la intrare care este alunecoasă şi prezintă pericol de
accidentare pentru bolnavi.
Primar: Se pare că va fi ultima şedinŃă din acest an şi cu acest prilej vă urez La mulŃi
ani.
Preşedinte: Dacă nu sunt alte subiecte de discutat închid şedinŃa de azi.

Preşedinte de şedinŃă
Nagy Imre
Avizat Secretar
Nagy Zsigmond
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