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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 10 martie 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. 148 din 09 martie 2010.      

Sunt prezenŃi 14 consilieri.  

Lipseşte: consilierul local Imreh Attila. 

La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, consilierul juridic, 

referentul contabil.  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier  - Tıkés Endre. 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 10 martie 2010. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului oraşului Miercurea Nirajului pe 

anul 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 1 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea valorificării prin 

licitaŃie publică de masă lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinŃei de astăzi. 
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Nagy Keresztesi Jeno: Propun ca pe ordinea de zi a şedinŃei de astăzi să fie introdus 

încă un punct, respectiv ca fondurile pentru cultură şi sport să fie repartizate pe bază de 

proiecte şi cereri de finanŃare, sunt tot mai mulŃi solicitanŃi, iar banii sunt puŃini. 

Barabas Lorant: Au fost depuse deja o serie de solicitări şi aşa avem mai multe 

solicitări decât fondurile care vor fi alocate. 

Bartok Iosif: Să fie stabilite  mai multe termene pentru depunerea proiectelor. 

Nagy Keresztesi Jeno: Să se decidă asupra cuantumului banilor alocaŃi. 

Nagy Imre: ConsideraŃi că, consiliul local ar trebui să decidă pe baza punctajului 

obŃinut de solicitanŃi? 

Secretar: Toate fondurile care vor fi alocate conform legii trebuie repartizate pe bază 

de proiecte. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Sunt manifestări care sunt organizate de către consiliul local 

din oficiu şi care se finanŃează pe baza bugetului aprobat pentru aceste menifestări. 

 

 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului oraşului Miercurea Nirajului pe 

anul 2010. 

 Barabas Lorant: prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate. 

 Viceprimar: au fost depuse solicitări de fonduri din partea a 10 asociaŃii sau 

organizaŃii, din care am propus spre finanŃare 5 proiecte. 

 Bartok Iosif: Comisia de specialitate să stabilească proiectele câştigătoare. 

 Matyas Janos: Propun ca să se stabilească şi să se voteze numai sumele şi pe urmă se 

vor stabili şi celelalte lucruri. 

 Butyurka Peter Pal: Văd contradicŃii în ceea ce doriŃi să faceŃi. 

 Biro Jozsef Attila: Ce rost are propunerea noastră dacă toate fondurile vor fi împărŃite 

acum. 

 Matyas Janos: Nu am zis ca toŃi banii să fie cheltuiŃi, ci numai o parte.  

 Nagy Kereszesi Jeno: Se vor decide câştigătorii pe baza unor criterii bine stabilite, 

care trebuie făcute publice din timp.  

 Viceprimar: cele  propuse nu reprezintă 100 % din bani. 
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 Barabas Lorant: banii ar trebui repartizaŃi în aşa fel încât să obŃină fondurile acele 

organizaŃii care au funcŃionat de mai mult timp, au rezultate semnificative. 

 Csiki Sandor: Conform celor prezentate ar obŃine fonduri AsociaŃia Bocskai, Bekecs, 

NYISZ şi ASO. Ieri am depus o solicitare de fonduri pentru echipa de fotbal al Grupului 

Şcolar, care a obŃinut locul I pe Ńară. 

 Viceprimar: ASO  a sprijinit echipa de fotbal al liceului.  

 Csiki Sandor: Ajutorul era reciproc, sunt oameni de care mă ocup din copilărie. 

 Butyurka Peter Pal: Orchestra Bekecs funcŃionează de 16 ani fără să fie sprijinit. 

 Nagy Imre: Chiar secretarul a zis că este obligatorie alocarea de fonduri prin proiecte, 

deoarece nu sunt suficienŃi bani pentru fiecare proiect în parte. 

 Contabil: PlăŃile se fac numai în funcŃie de  veniturile realizate. 

 Simonfi Laszlo: Trebuie făcute criterii riguroase. 

 Matyas Janos: Consiliul Local să hotărească asupra oportunităŃii proiectelor. 

 Butyurka Peter Pal: Să fie întrebări concrete. 

 Simonfi Laszlo: Să trecem la discutarea bugetului. 

 Bartok Iosif: Să se taie din banii alocaŃi poliŃiei pentru benzină. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Şeful PoliŃiei a fost invitat, dar nu a dat curs invitaŃiei. 

 Comisia de specialitate pentru cultură propune ca pct. 128 din anexa – bugetul oraşului 

pe anul  2010 - să fie radiat şi să se treacă suma din acel capitol în pct. 129. 

 Preşedinte: Rog să se voteze această propunere. 

 Da: 7 

 Nu: 6 

 

 Secretar: Vă aduc la cunoştiinŃă faptul că, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) din 

Legea 215/2001 pentru adoptarea bugetului local este necesar votul majorităŃii consilierilor 

locali în funcŃie, astfel şi pentru propunerile modificatoare este necesar acest cvorum. 

 Kacso Vilmos: S-a aprobat alocarea sumei de 10.000 lei pentru repararea căminului 

cultural din Sântandrei, de ce nu s-a executat această lucrare până acum? 

 Bartok Iosif: Dacă echipa de construcŃii poate să repare să facă ei. 

 Simonfi Laszlo: Din banii aceştia fac numai jumătate de lucrare din cât ar face un 

întreprinzător. 
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 Nagy Imre: Până la anul se dărâmă clădirea şi atunci nu mai trebui dat nimic. 

 Preşedinte: SunteŃi de acord ca suma să fie dată Parohiei? 

 Da: 14 

 Nu: -  

 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre privind bugetul oraşului Miercurea 

Nirajului pe anul 2010. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 1 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea valorificării prin 

licitaŃie publică de masă lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 Viceprimar: Nu s-a prezentat nimeni la licitaŃie. Propun ca preŃul de pornire a licitaŃiei 

să fie diminuat la suma de 80 lei/mc. 

 Simonfi Laszlo: Consider că şi acest preŃ este prea mare. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 Da: 14 

 Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului 

Miercurea Nirajului pe anul 2010 a fondurilor destinate culturii şi sportului pe bază de cereri 

de finanŃare.  

  Preşedinte: Rog să se facă propuneri în ceea ce priveşte data până la care pot fi depuse 

cererile de finanŃare. 

 Matyas Janos: Conform propunerilor data până la care se pot depune cererile de 

finanŃare este 20 aprilie 2010. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu: -  
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 Diverse. 

 Bartok Iosif: La Valea trebuie schimbate parapeŃii.  Cele 2 stâlpi care au fost dărâmate 

să fie schimbate. Între Şard şi Moşuni pământul a fost adunat în şanŃ. 

 Kacso Vilmos: Vă rog să mă lămuriŃi am plătit 250 lei pentru  gaz la ANL şi acum mai 

trebuie să plătim şi pentru montare contor taxa, atunci ce cuprindea taxa plătită de noi? 

 Secretar: Rog să depuneŃi cât mai urgent declaraŃiile de avere şi de interese. 

 

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

secretar, jurista şi contabilul Primăriei. 

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

10 martie 2010. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

        Csiki Sandor   

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


