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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 

 

PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 24 noiembrie 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. 528/19.11. 2010. 

Sunt prezenŃi 14 consilieri. 

Lipseşte motivat: consilierul local Berecki Victor;  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Nagy Imre. 

La şedinŃă participă: viceprimarul, secretarul oraşului, consilierul juridic, Directoarea 

Căminului cultural – Dna Kadar Gyongyi Julianna, dl. Kocsis Iosif, fost consilier. 

 

Preşedinte: Înainte de a trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi dau cuvântul 

dlui Kocsis Iosif. 

Kocsis Iosif: De 3 săptămâni primarul şi secretarul oraşului dau cu picioarele în mine. 

 Fostul viceprimar, Dl. Borbely a făcut un gard în curtea fostului C.A.P, şi nu ştiu nici în 

momentul de faŃă dacă are sau nu autorizaŃie în acest sens. O serie de  acte întocmite în trecut au 

fost sustrase din arhiva Primăriei, nu am găsit actele noastre. La instanŃe se trimit acte false de 

către Primărie. Toată lumea ştie că drumul nu era pe amplasamentul actual. La şedinŃa comisiei 

locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată am chemat şi pe preşedintele fostului 

CAP, pe dl. Csizmadia Ghoerghe, care a confirmat faptul că, nu era drum pe amplasamentul 

actual.  

Am fost chemat de mai multe ori la PoliŃie să dau declaraŃii. Nu înŃeleg de ce îi trebuie 

exact drumul acesta. Are grajduri în spate poate să facă drum pe terenul lui. Cum se poate că, a 

depus o cerere, care a fost respinsă şi totuşi are titlu de proprietate? 
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 Dl. Primar şi secretarul nu au fost în stare să stea de vorbă cu mine. 

Secretar: Prezintă poziŃia Primăriei oraşului Miercurea Nirajului. În primul rând este o 

problemă între cei doi. Dl. Borbely a fost viceprimar în două legislaŃii, înre 2000-2008. De 

asemenea şi Dl Kocsis Iosif a fost consilier local în perioada 2000-2008. În anul 1992 ambii au 

cumpărat de la comisia de lichidare al CAP Miercurea Nirajului nişte imobile(clădiri). În anul 

1993 ei s-au întabulat asupra suprafeŃelor, conform adeverinŃelor eliberate de comisia de 

lichidare, care a fost radiată şi nu se ştie în ce împrejurări din cartea funciară. Pe urmă  Dl 

Borbely a obŃinut titlu pe o suprafaŃă de 63 de ari, ca teren aferent construcŃiilor agrozootehnice 

Într-adevăr, în mod normal aceste terenuri ar fi trebuit să fie retrocedate foştilor proprietari, ar 

fi fost un gest de reparare a nedreptăŃilor sufrite de această familie. Dar comisia de lichidare era 

suveran la vremea acea în valorificarea bunurilor fostului CAP. IntenŃia comisiei de lichidare 

ere de a permite accesul stradal pentru toŃi cumpărătorii. În acest sens inginerul specialist a 

întocmit o schiŃă de desmembrare, specificând un drum de acces, dar a cărei lăŃime şi lungime nu 

a fost trasat pe teren. Acest drum a fost folosit de către toŃi proprietarii construcŃiilor. În cursul 

lunii octombrie Dl. Borbely a solicitat certificat de urbanism în vederea ridicării unui gard, 

pentru a îngrădi propriateta lui. Vă zic că este meciul lor, noi suntem din păcate la mijlocul 

evenimentelor personale într doi oameni, dar totuşi  trebuia să susŃinem cele prezentate în acte. 

Coform actelor, Dl. Borbely are dreptul la folosinŃa drumului. Noi am somat firma Dlui Kocsis, 

S.C. Elbob S.R.L., să elibereze drumul. MenŃionez că Dl. Kocsis nu a putut prezenta nici un act 

valabil în octombrie 2010 care să ateste vreun drept de proprietate asupra terenului pe catre-l 

foloseşte şi pe care se află construcŃiile din proprietate. Executivul a emis o adresă către poliŃia 

oraşului, în vederea eliberării drumului şi punerea la dispoziŃia circulaŃiei publice. Acest lucru ni 

s-e impută acum. Suntem convinşi că am procedat în mod legal. Cele relatate de dl. Kocsis, tonul 

folosit de al ar trebui să vă dea de gândit, pentru că este blamant şi pentru acest consiliu. 

Butyka Péter Pál: Terenul a aparŃinut unei familii, care a pierdut un membru din cauza 

colectivizării şi noi asistăm la acest lucru. 

Secretar: Dacă cineva poate să înŃeleagă situaŃia lor eu sunt unul din aceştia, familia 

mea a suferit din cestă cauză, bunicul a murit prematur, tata a făcut 3 ani de armată într-o mină 

de cărbune, din simplul motiv că au fost declaraŃi chiaburi. 
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Jurista: Este un proces la Legea 10/2001, în care este parte şi consiliul local şi unde noi 

am susŃinut folosinŃa comună a unei suprafeŃe de 1 ari. Dacă doriŃi, nu le voi mai susşine şi în 

continuare. 

Bíró József Attila: Nu cunoaştem foarte multe lucruri,despre acest proces în care este 

parte consiliul local, nu ştim câte procese are Consiliul Local, solicit o situaŃie despre acest 

lucru. 

Bartók Iosif: Prezintă informaŃiile pe care le deŃine în legătură cu terenul în cauză. 

După părerea sa dl. Kocsis ar fi primt şi el 10 ari odată cu licitaŃia, dar în mod normal terenul 

trebuia retrocedat familiei Kacso. Eram mic la vremea respectivă şi î-mi aduc aminte, cum într-o 

zi din anul 1951 au fost dus dl Kacso la marginea localităŃii şi împuşcat. Înainte şi-a săpat 

mormântul. Fiind copil îmi aduc aminte cum a fost înmormântat. Aşa a fost înpuşcat şi dl Santa 

din Vădaş. 

Imreh Attila: Al cui este terenul? 

Barabás Lóránt: Cine era vânzătorul în anul 1991? 

Bartok Iosif: Să nu lăsăm să se dea intrare pentru dl. Borbely pe amplasamentul actual, 

să facă drum pe terenul lui de pe partea cealaltă 

Imreh Attila: Am mai spus că şi în Sântana există rezervă de teren între 2 proprietăŃi, de 

ce nu se întabulează? Am hotărât că vom cumpăra clădirea ICARCOOP-ului, am auzit că s-a 

vândut. 

Nagy Imre: Consiliul Local a luat o hotărâre de principiu pentru cumpărarea clădirii, 

propunerea era  să aşteptăm ca să mai scadă preŃul. 

Preşedinte: Dau cuvântul Dnei Directoarea a Căminului cultural. 

Kádar Gyöngyi Julianna: Propune înfiinŃarea unei distincŃii pentru persoanele care 

contribuie în mod semnificativ la activitatea culturală şi educativă din oraşul nostru. Anul acesta 

propune acordarea acestei distincŃii dnei profesoare Kiss Hajnalka Marta, care a sărbătorit 80 

de ani de la naştere. 

Preşedinte: Consider că această propunere nu este pregătită în mod corespunzător, 

motiv pentru care propun să fie discutat în comisia de specialitate. Prima dată să fie înfiinŃată 

distincŃia, iar ulterior să aprobăm acordarea acestuia. 

Preşedinte: Rog să se voteze includerea acestui punct pe ordinea de zi. 

Da: 4 
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Nu: 10 

 

Preşedinte: Vă rog să se voteze materialul şedinŃei ordinare din data de 27 octombrie 

2010. 

Bíró József Attila: În procesul verbal nu s-a consemnat bine rezultatul votului cu privire 

la proiectul de hotărâre privind amplasarea bustului PrinŃului Csaba. Rog să se corecteze că, nu 

am votat cu „nu”, ci doar nu am votat cu „da”. 

Butyka Péter Pál: Aşa ştiu că există şi „abŃinere”. Rog să – mi fie comunicat de acuma 

materialul şedinŃei pe suport de hârtie. 

Jurista: Cine mai doreşte să-i fie comunicat materialul şedinŃei pe suport de hârtie? 

Bíró József Attila, Bartok Iosif, Imreh Attila, Nagy Keresztesi Jeno, Kacso Vilmos. 

Bíró József Attila:  Am depus un proiect de hotărâre luna trecută de ce nu s-a pus pe 

ordinea de zi? Propunerea ar fi fost somarea comunei Găleşti în legătură cu pericolul înfiinŃării 

unui depozit de deşeuri periculoase. Este o problemă  de deosebită importanŃă şi de urgenŃă. 

Preşedinte: Rog să se voteze: SunteŃi de acord cu introducerea acestui punct pe ordinea 

de zi a şedinŃei? 

Da: 14 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 24 noiembrie 2010. 

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

Miercurea Nirajului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităŃi administrativ teritoriale 

la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico 

– economici, precum şi Politica tarifară din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Mureş” din cadrul POS Mediu. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiŃional nr. 1 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la SC 
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Compania Aquaserv SA Tg . Mureş sub nr. 202662/05.03.2010 şi la ADI Aqua Invest Mureş 

sub nr. 22/05.03.2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea somării Primăriei comunei Găleşti cu privire 

la pericolul înfiinŃării unui depozit de deşeuri periculoase. 

6.  Diverse. 

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

Da: 14 

Nu: -  

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

Miercurea Nirajului. 

Imreh Attila: 20 de ha de teren sunt în fiecare primăvară sub ape, rog să se aloce bani 

pentru săparea şanŃului. 

Csiki Sandor: Profesorii din liceu nu au primit banii pentru navetă în luniile mai şi iunie 

2010. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 14 

Nu: -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităŃi administrativ teritoriale 

la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 14 

Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico 

– economici, precum şi Politica tarifară din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Mureş” din cadrul POS Mediu. 

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 
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Nu: -  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiŃional nr. 1 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la SC 

Compania Aquaserv SA Tg . Mureş sub nr. 202662/05.03.2010 şi la ADI Aqua Invest Mureş 

sub nr. 22/05.03.2010. 

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea somării Primăriei comunei Găleşti cu privire 

la pericolul înfiinŃării unui depozit de deşeuri periculoase. 

Preşedinte: Am discutat această problemă şi în şedinŃa anterioară a consiliului local, ce 

putem face? Avem noi vreo implicare în această problemă? 

Butyka Péter Pál: Sigur că avem, suntem vecini cu comuna Găleşti, facem parte din 

AsociaŃia Microregională Valea Nirajului. Unul dintre punctele tari ale Microregiunii este 

turismul rural. Chiar dacă o să corespundă acest depozit tuturor normelor UE, oricând poate să 

se întâmple o catastrofă ecologică. 

Bíró József Attila: Chiar şi firma austriacă care va aduce aceste materiale recunoaşte 

că va aduce deşeuri  - reziduri chimice şi periculoase. 

Un astfel de depozit funcŃionează şi în Ungaria. 

Butyka Péter Pál: În localitatea din Ungaria unde funcŃionează un astfel de depozit 

numărul persoanelor diagnosticate  cu boli de cancer a crescut cu 50%. 

Viceprimar: Sunt de acord, specialiştii de la Consiliul JudeŃean Mureş mi –au zis că nu 

vor putea realiza cei de la Găleşti o astfel de investiŃie. 

Mátyás János: Aş putea să întreb pe primarul localităŃii Aszod din Ungaria unde există 

un astfel de depozit, cum funcŃionează, care este părerea lui în legătură cu acel depozit. DoriŃi 

să-l sun chiar acuma, dau la difuzor ca să audă toată lumea. 
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Nagy Keresztesi Jeno: Nu trebuie să ne intereseze ce fel de deşeuri vor să aducă, fiecare 

să aibă grijă de deşeurile lui, noi plătim pentru serviciile firmei care transportă deşeurile noastre 

menajere, nu vrem deşeuri periculoase. 

Mátyás János: Numai din curiozitate am întrebat ce fel de deşeuri ar aduce? 

Bartok Iosif: Aş dori ca în hotărârea adoptată să cerem tuturor consiliilor locale să se 

opună. Nu putem accepta o astfel de investiŃie, toată apa de acolo ar curge spre noi. Îmi este 

teamă că se vor eluda prevederile legale, iar problema nu se va trata cu seriozitate. 

Butyka Péter Pál: Este o problemă mult mai serioasă decât vă închipuiŃi. La Găleşti s-a 

Ńinut un sondaj de opinie, 90% din populaŃie nu este de acord. Să se trimită hotărârea la fiecare 

consiliu local din Microregiune. 

Simonfi László: Este adevărat, ar trebui invitat Primarul de la Găleşti să vedem care 

sunt argumentele lor. 

Dr. Tokes Endre: Să se trimită o adresă către Primarul din Aszod să vedem care este 

poziŃia lui. 

Secretar: Prezintă forma finală a proiectului de hotărâre cu toate propunerile de 

modificare formulate şi le citeşte articol după articol. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

6. Diverse. 

Nagy Imre: Ar trebui schimbat programul iluminatului public din Sântandrei. Când se 

vor finaliza lucrările de canalizare în Sântandrei? O persoană a căzut în groapă, se poate că ne 

va da în judecată.  

Simonfi László: În faŃa noastră au desfăcut podul, ar trebui să-l refacă. 

Bíró József Attila: În Sântandrei gropile de la canalizare sunt neastupate, sunt locuri 

unde nici nu se poate circula, care este situaŃia cântarului de care tot se pomeneşte? 

Nagy Keresztesi Jenı: Ce se întâmplă cu trotuarul dintre Poştă şi GrădiniŃă? Nu s-a 

votat împotrivă în şedinŃa din luna septembrie? 

Secretar: Nu era cvorumul necesar. 
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Csiki Sandor: Mă bucur că a trecut hotărârea cu deşeuri. Sunt trist pentru că nu am 

putut discuta proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării distincŃiei propuse. Fiecare 

comunitate trebuie să prieŃuiască pe marii săi. Dl. profesor Laszló János mi-a promis că ne ar 

ajuta cu înfiinŃarea unui muzeu etnografic, rog să vă gândiŃi să dăm o astfel de destinaŃie 

imobilului cumpărat în centru, în vederea promovării valorilor locale şi regionale. 

Imreh Attila: Rog pe dl. viceprimar să se pună pe ordinea de zi problema prezentată de 

mine anterior. 

Butyka Péter Pál: În legătură cu şanŃurile aşa ştiu, că s-au făcut nişte măsurători 

topografice, nu pot fi folosite aceste lucrări? 

Viceprimar: Este vorba de alt şanŃ. 

Bartok Iosif: Aş solicita o situaŃie cu privire la costurile şi veniturile realizate de către 

buldoescavator. 

Nagy Imre: În legătură cu distincŃia propusă, comisia de specialitate ar trebui să discute 

această propunere.  

Secretar: Vă supun atenŃiei depunerea urgentă a declaraŃiei de avere şi de interese. 

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

jurista. 

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

de 24 noiembrie 2010. 

 

 

Preşedinte de şedinŃă 

       Nagy Imre 

          Avizat Secretar 

         Nagy Zsigmond 


