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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 04 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.  146  din  03 martie 2010.      

Sunt prezenŃi 14 consilieri.  

Lipseşte motivat: Keresztesi Erno Barna. 

La şedinŃă participă viceprimarul,  consilierul juridic, referentul contabil.  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier  - Tıkés Endre. 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 04 martie 2010. 

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

Nirajului pe anul 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Îngrijire Medico – 

Social Niraj pe anul 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor 

perspoanelor cu handicap. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului oraşului 

Miercurea Nirajului în Adunarea Generală a AsociaŃilor în ADI „ECOLECT MUREŞ”. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziŃia „AsociaŃiei de Dans 

Bekecs Táncegyesület” a unei încăperi din clădirea Căminul Cultural din oraşul Miercurea 

Nirajului, în vederea constituirii sediului. 

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

Da: 14 

Nu: -  

 

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

Nirajului pe anul 2010. 

  Barabas Lorant: Săptămâna viitoare va fi şedinŃa ordinară? Nu a fost timp suficient ca 

să discutăm proiectul bugetului local pe anul 2010. 

 Berecki Victor: Sunt consilii locale care aprobă bugetul local cu  2 – 3 luni după noi. 

 Bartok Iosif: Nu se poate vota bugetul local numai după ce discutăm amănunŃit, sunt 

diferenŃe faŃă de anul 2009, pe care nu le înŃeleg. 

 Csiki Bela: Până la rd. 11 cu exc. rd. 3 se repartizează sumele fără acordul nostru. 

 Bartok Iosif: De ce se dau bani mai mulŃi pentru deplasare şi pentru pregătire 

profesională? 

 Csiki Bela: Personalul trebuie să participe la pregătiri profesionale. La pct. 52 – 

Cheltuieli de deplasare am prevăzut sume şi pentru deplasarea  personalului SPCLEP. 

 La transferuri între unităŃi  - este trecut suma primită pentru Centrul de Îngrijire medico 

– social Niraj de la Consiliul JudeŃean Mureş. 

 Nu este de ajuns nici suma colectată pentru transportul deşeurilor, ceea ce plătesc 

locuitorii este insuficient. 

 Bartok Iosif: Care este situaŃia cu taxele colectate de la persoanele îngrijite la 

domiciliu? Să ştiŃi că se iau bani de către angajaŃii de la Caritas de la persoanele îngrijite. 

PuteŃi să Vă informaŃi. 

 Berecki Victor: Nu vom aproba şi bugetul manifestărilor legate de Zilele oraşului din 

data de 1 august 2010? 

 Csiki Bela: Anul trecut s-au cheltuit sume prea mari. 

 Nagy Imre: Nu vrem să dăm nici un ban anul acesta pentru Zilele oraşului. 
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 Csiki Bela: Să zicem că 15.000 lei se poate cheltui. 

 Berecki Victor: Pentru protecŃie civilă s-a planificat 10.000 lei – se pot cumpăra 

minimaxuri? Pentru Parohia Reformată din Sântandrei s-a dat 10.000 lei anul acesta ar trebui 

dat şi pentru Parohia Reformată din Sântana. 

 Biro Jozsef Attila: S-a votat 10.000 de lei pentru Parohia Reformată din Sântandrei, de 

ce nu s-a dat până acum. Propunem ca asociaŃiile şi fundaŃiile să obŃină anul acesta fonduri pe 

bază de proiecte. AsociaŃia Corală solicită 12.000 lei pentru anul 2010. 

 Contabil: Dacă ar fi venit dl. preot până acum s-ar fi plătit. Avem foarte multe plăŃi de 

făcut şi nu eu mă ocup cu aceste lucruri, ci colega mea. 

 Toth Sandor: Pentru Căminul Cultural din Sântandrei am făcut proiectul de gaz, care a 

costat 4.000 de lei. 

 Barabas Lorant: Nu pot accepta aceste răspunsuri. 

 Imreh Attila: Cât ar costa repararea cabinetelor medicale? Ar trebui să includem sume 

în bugetul local în acest sens. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Într-adevăr s-a stabilit că vom cheltui 100.000 de lei pentru 

repararea cabinetelor medicale. 

 Contabil: Cheltuielile trebuie să fie egale cu veniturile propuse. 

 Matyas Janos: Comisia de specialitate va veni cu propuneri concrete, propun să lăsăm 

la următoarea şedinŃă votarea bugetului local. 

 Biro Jozsef Attila: Cine decide când se plăteşte o sumă hotărâtă de către consiliul 

local? 

 Contabil: Adevărul este că am uitat să plătesc, dar dacă am fi dat până acum s-ar fi 

cheltuit această sumă. 

 Bartok Iosif: Nu este nici o problemă,  banii s-au cerut pentru poartă, dar până la urma 

poarta nu a costat atât de mult. 

 Csiki Sandor: Este important să ne fie comunicate procesele verbale al şedinŃelor 

consiliului local. Într-adevăr nu putem lua o decizie aşa de repede. V-aş ruga să aprobaŃi bani 

şi pentru sportul şcolar, avem rezultate foarte frumoase. Iar manifestările de 1 august se pot 

face şi din bani mai puŃini aşa cum a zis şi dl. contabil. 
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 Nagy Imre: Conform proiectului bugetului local nu vom avea bani suficienŃi în acest an, 

dar din bani puŃini nu se pot organiza evenimente de calitate. Putem încerca ca să nu 

organizăm manifestările pentru 1 an. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Se dau tichete de masă pentru toŃi salariaŃii? 

 Biro Jozsef Attila: La capitolul Drumuri şi poduri avem bani pentru şanŃuri? 

 Contabil: Am pus 130.000 lei, dar nu cred că va fi de ajuns. Prezintă sumele propuse 

pentru investiŃii în anul 2010. 

 Bartok Iosif: Am văzut 2 cereri: de la NYISZ şi de la AsociaŃia de Dans Bekecs. 

 Contabil: Când se va vota bugetul local se vor stabili şi sumele care se repartizează. 

 Csiki Sandor: Ar trebui daŃi bani pe bază de proiecte pentru asociaŃii şi fundaŃii şi în 

special pentru cei care au făcut lucruri frumoase din forŃe proprii. Propun nominalizarea unei 

comisii în acest sens. 

 Butyurka Peter Pal: Banii pentru sfera civilă trebuie repartizate pe bază de proiecte.     

Nagy Imre: Trebuie stabilit un set de criterii pe baza cărora să fie repartizate fondurile 

pentru sfera civilă.  

Imreh Attila: Dacă se dau bani pentru hainele AsociaŃiei de Dans Bekecs aceste haine 

ar trebui să rămână în proprietatea consiliului local.  

Ar trebui angajaŃi 2 oameni pentru curăŃarea şanŃurilor de lângă drumuri sau un utilaj.        

Ar trebui curăŃate curŃile grădiniŃelor, ca de exemplu la Sântana, prioritar ar trebui să 

fie şi cabinetele medicale. 

Matyas Janos: Beneficiarii ajutorului social nu fac lucrări de calitate. 

Simonfi Laszlo: Drumurile din afara oraşului trebuie reparate de către Consiliul 

JudeŃean  - noi nu putem cheltui banii noştrii acolo. Trebuie trimis adresă la Consiliul 

JudeŃean ca să facă lucrarea. 

Imreh Attila: Numai pe teritoriul nostru să facem lucrarea. 

Contabil: 650.000 lei am propus pentru staŃia de epurare. 

      300.000 lei pentru reŃeaua de apă. 

      30.000 lei pentru proiectele de gaz. 

     12.000 lei pentru SF extindere Şcoală Generală. 

    51.618 pentru SF Centru de Îngrijire Medico  - Social Niraj. 
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  50.000 lei pentru SF asfaltare străzile oraşului Miercurea Nirajului. 

  Pentru mansardarea Căminului cultural contribuŃia noastră este de 2.200.000 

lei. 

  Pentru buldescavator avem de plătit încă 80.000 lei. 

  Taxa pentru transportul deşeurilor a crescut de 5 ori. 

Nagy Keresztesi Jeno: Taxa pentru transportul deşeurilor este un caz cronic. 

Csiki Bela: Problema este că locul de depozitare folosit de către Salubriserv va fi 

desfiinŃat, suma ar putea fi mai mică dacă toate Consiliile Locale ar participa la acest proiect, 

deoarece astfel Consiliile Locale care plătesc trebuie să dea foarte mulŃi bani. 

Toth Sandor: Din septembrie fiecare Consiliu Local participă la proiect, s-ar putea 

reduce cheltuielile dacă am putea reduce cantitatea deşeurilor neselectate. 

Kacso Vilmos: Ce se va întâmpla cu repararea şcolilor? 

Csiki Sandor: Să nu se ia acoperişul de pe Grupul Şcolar până când  nu va fi virată  

suma necesară pentru renovare pe contul Primăriei. 

Nagy Keresztesi Jeno:Aşa ştiu că anul trecut s-a trimis adresă către Electrica S.A ca să 

pună reŃeaua electrică şi în alte străzi. 

Nagy Imre: Costul trebuie plătit ori din bugetul local, ori din fonduri proprii. 

Toth Sandor: Trebuie să facem o astfel de situaŃie pentru Consiliul JudeŃean, rog să 

veniŃi cu propuneri concrete la dl. Simon. 

Csiki Sandor: Va fi un concurs naŃional în Miercurea Nirajului, ar trebui vopsit în sala 

de sport.  Aşa ştiu că potrivit hotărârii consiliului local veniturile obŃinute din închirierea sălii 

de sport în cuantum de 50 % trebuie cheltuite pentru sala de sport. 

Toth Sandor: Nu este o sumă mare, se va face această lucrare. 

Csiki Sandor: Dl. Veress Zoltan ne ajută, ar trebui făcute lucrări de amenajare şi în 

curtea Grupului Şcolar. 

Contabil: Anul acesta nu putem nici angaja personal, nici cumpăra maşini. 

Preşedinte: Aşa am înŃeles din discuŃii că doriŃi să fie amânat votarea bugetului local, 

rog să votaŃi. 

Da: 14 

Nu: -  
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Biro Jozsef Attila: Va fi şedinŃă ordinară luna aceasta?, pentru că nici luna trecută nu a 

fost. 

Nagy Imre: Am înŃeles că s-au strâns semnături pentru ca să nu fie schimbat denumirea 

străzii Teilor în str. Bocskai. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Îngrijire Medico – 

Social Niraj pe anul 2010. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor 

persoanelor cu handicap. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că statul de funcŃii trebuie modificat 

numai în ceea ce priveşte pe Csaba Ibolya, la familia Magyari sunt probleme care fac 

imposibilă angajarea. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului oraşului 

Miercurea Nirajului în Adunarea Generală a AsociaŃilor în ADI „ECOLECT MUREŞ”. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu:  -  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziŃia „AsociaŃiei de Dans 

Bekecs Táncegyesület” a unei încăperi din clădirea Căminul Cultural din oraşul Miercurea 

Nirajului, în vederea constituirii sediului. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

Da: 14 

Nu: -  

 

Diverse:  

Nagy Imre: Să discutăm despre schimbarea denumirii străzii Teilor. 

  Biro Jozsef Attila: Aş ruga pe dna jurista să ne informeze ce obligaŃii au persoanele 

juridice în cazul în care s-a schimbat denumirea străzii. 

  Csiki Sandor: Schimbarea denumirii centrului oraşului făcea parte atât din programul 

nostru cât şi din programul UDMR-ului. 

 Matyas Janos: Tu ai zis că sunt de acord locuitorii din centrul oraşului. 

 Butyurka Peter Pal: Centrul oraşului nu este numai a locuitorilor din centru.  

 Biro Jozsef Attila: Dacă nu putem decide singuri atunci de ce suntem aleşi consilieri 

locali. 

 Preşedinte: Consiliul Local menŃine hotărârea chiar dacă locuitorii sunt împotrivă? 

 Kacso Vilmos: Trotuarele din Tâmpa. Administratorul blocurilor  - Dl. Szavuly 

Zsigmond a zis că locatarii ar fi de acord cu mansardarea blocurilor. 

 Toth Sandor: În condiŃiile actuale executanŃii nu ar aştepta  până se vor vinde 

locuinŃele, Consiliul Local ar trebui să dea banii şi pe urmă să vândă – executanŃii nu ar 

asuma riscul. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Trebuie făcut public această posibilitate.  

 Biro Jozsef Attila: Locuitorii trebuie să facă fără aprobarea consiliului local. 

 Kacso Vilmos: Ce se poate face? casele din str. Trandafirilor sunt stropite. Trebuie 

reparat uşa sălii de sport – dl. Varga mi-a zis. 

 Biro Jozsef Attila: Ar trebui făcut o situaŃie cu cheltuielile efectuate în fiecare lună. 

Cine participă la Programul Leader? AgenŃii economici nu puteau să participe? Aşa stiu că 

participă şi dl. Csizmadia. 
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 Csiki Sandor: Vrem să facem proiecte mari fără să facem lucruri care se pot face din 

forŃe proprii. Ar trebui să luăm în seamă lucrurile mici, cum ar fi: sănătatea, programe 

culturale, denumirea străzilor, sport, şcoli.  

 Nagy Keresztesi Jeno: SpaŃiul verde din faŃa Şcolii Generale este distrus chiar de către 

angajaŃii Şcolii Generale. Ecusonul elevilor de la Şcoala Generală  este în marea majoritate în 

limba română. 

 Csiki Sandor: De ce nu se foloseşte denumirea Şcolii Generale de „Deak Farkas”, a 

fost votat odată cu denumirea Grupului Şcolar. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Să fie respectat Hotărârea Consiliului Local în acest sens. 

 Berecki Viktor: Sunt persoane care strâng fonduri cu acte pe care s-a pus ştampila 

Primăriei. 

 Bartok Iosif: Ar trebui făcut câte o situaŃie cu plăŃile efectuate în fiecare lună pe care 

să le primim noi. În legătură cu parcarea din faŃa şcolii şi în faŃa barului „Fules” ar trebui 

făcut ceva. Străzile din situaŃia anexată convocatorului nu au lungimea corectă, ar trebui 

verificate aceste lucruri. 

 Matyas Janos: Am propus să măsurăm terenurile extravilane. Eu personal în lanul 

„Vagat” am probleme. Avem un specialist şi împreună cu comisia de specialitate pentru 

agricultură după un program stabilit ar trebui să remăsoare terenurile. 

 Bartok Iosif:  La măsurarea terenurilor cei care au fost primii au ales terenurile cele 

mai bune. 

 Bartok Iosif: Terenurile trebuie întabulate şi atunci se poate depune plângere pentru 

tulburare în posesie dacă cineva intră pe terenul măsurat. 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de viceprimar, jurista şi 

contabilul Primăriei. 

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

04 martie 2010. 

Preşedinte de şedinŃă 

   Dr. Tıkés Endre    

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


