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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 
 

Încheiat azi, 11 februarie 2011, în şedinţa de lucru extraordinară a consiliului local. 

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator 

şi Dispoziţia Primarului  nr.   98/09.02.2011.      

Sunt prezenţi 12  consilieri.  

Lipsesc consilierii locali:  Berecki Victor, Dr. Tőkés Endre, Dr. Butyurka Péter Pál. 

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

consilierul contabil, Gligor Róbert László – ziarist local, Benő Barna – din partea „Asociaţiei de 

Dans Bekecs”. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Keresztesi Ernő Barna. 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 11 februarie 2011. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor „Zilele Bocskai” 

şi bugetul acestor manifestări. 

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

#irajului pe anul 2011. 

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

Social #iraj pe anul 2011. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Sănătate din oraşul 

Miercurea #irajului pe anul 2011. 

Rog să se voteze ordinea de zi. 

Da: 12 

#u: -  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor „Zilele Bocskai” 

şi bugetul acestor manifestări. 

Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog comisiile de specialitate să – şi prezinte avizele. 

#agy Imre: Suntem de acord cu programul manifestărilor şi considerăm că bugetul este 

bine motivat. 

Barabás Lóránt: Suntem de acord. 

Bartok Iosif: Suntem de acord cu programul, însă propunem diminuarea bugetului cu 

30%. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre aşa cum a fost înaintat. 

Da: 12 

#u: -  

 

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

#irajului pe anul 2011. 

Barabás Lóránt: în şedinţa comisiei de specialitate pentru buget – finanţe am discutat 

proiectul bugetului local pe anul 2011.  

Conform proiectului de buget suma de 100.000 lei va fi repartizată pentru activităţile 

culturale şi sportive, care vor fi finanţate din bugetul local.  

Propunerea comisiei de specialitate este următoarea: 

- 12.200 lei pentru manifestările “Zilele Bocskai”. 

- 5.000 lei pentru Organizaţia“CY.I.SZ. (Asociaţia Tinerilor din Miercurea Cirajului)” 

- 40.000 lei pentru Clubul Sportiv. 

- 14.000 lei pentru Asociaţia Corală Bocskai Istvan Dalkar. 

- 28.800 lei pentru Asociaţia “Bekecs”. 
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Biro Jozsef Attila: Se mai pot formula propuneri? 

Primar: Prevederile bugetare sunt structurate pe capitole, iar în cadrul acestora sunt 

subcapitole.  

Puteţi vedea şi Programul de achiziţii pe anul 2011. 

#agy Keresztesi Jenő: Dl. Barabas a arătat că deja sumele destinate culturii şi sportului 

au fost repartizate. Anul trecut am votat că se vor împărţi sumele destinate culturii şi sportului 

după anumite criterii bine stabilite, pe bază de proiecte, dar văd că se repartizează bani numai 

pentru evenimentele care sunt pe placul Primarului.  

Cu s-a ţinut cont de importanţa activităţii desfăşurate, de ceea ce s-a realizat anul trecut, 

ar trebui răzgândită această propunere. 

   Pentru ,,Asociaţia de Dans Bekecs” suma repartizată este prea mică luând în 

considerare realizările.  

   Anul trecut fotbalul pentru copii pe terenul mare de fotbal practic a încetat. 

 Primar: Spuneţi concret la ce vă referiţi. 

 #agy Keresztesi Jenő: Au fost 3 meciuri in toamnă, după aceea nu mai funcţionează 

echipa de fotbal pentru copii. Şi anul trecut ceea mai mare sumă a fost repartizată pentru sport 

şi în special pentru fotbal. 

 Anul trecut era vorba că vor juca jucătorii în majoritate autohtoni. În campionatul 

judeţean  pentru copii suntem reprezentaţi de către Clubul “Speranţa” din Târgu Mureş. 

 Grădiniţa şi Şcoala din Sântana nu sunt cuprinse în proiectul achiziţiilor publice pe anul 

2011. Măcar să fie acoperită clădirea din banii de la bugetul local.  

 Primar: Lucrarea aceea trebuie făcută din banii guvernamentali. 

 #agy Keresztesi Jenő: Aţi promis că în februarie se pot muta înapoi clasele în clădirea 

Grupului Şcolar, dar nu s-a întâmplat aşa. 

 #agy Imre: Din prezentarea activităţii Asociaţiei “Bekecs” rezultă că, ar trebui să ne 

gândim la modul în care este repartizată suma alocată din buget între cultură şi sport. Cu am 

înţeles că  din suma de 30.000 lei s-ar face toalete la toate căminele culturale sau fiecare costă 

câte 30.000 lei? 

 Kacso Vilmos: Propun să luăm de la Asociaţia “CY.I.SZ” şi să dăm la Asociaţia 

“Bekecs”. 
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 Viceprimar: Cu sunt de acord cu cele spuse de către dl. Cagy Keresztesi Jenő, nu suntem 

destul de puternici ca să putem menţine şi finanţa 2 echipe de fotbal, ne axăm pe juniorii mici. 

Totul funcţionează în mod legal, în fiecare an dăm jucători la echipe mari, unde sunt salarizaţi, 

este şi performanţă, 75% din jucători sunt de la noi din localitate. Este diferenţă între sport şi 

dans, poate că în grupa de dans sunt mai puţini dansatori din localitatea noastră decât în 

echipa de fotbal. 

 Barabás Lóránt: În comisia de specialitate am luat de la sport şi am dat la Asociaţia 

“Bekecs” 

 Biro József Attila: De ce s-a schimbat procedura de anul trecut? S-a elaborat un sistem 

de criterii care funcţiona bine. Pot să mai primească şi alte asociaţii bani de la buget? 

 Primar: Bugetul este mic şi numai aceste organizaţii, asociaţii au depus cereri. 

 Imreh Attila: Eu aş diminua la jumătate sumele repartizate pentru asociaţii şi aş da mai 

mulţi bani pentru şcoli şi pentru proiecte. 

 #agy Imre: Suma pe care dăm pentru sport dăm de fapt numai pentru fotbal. 

 Benő Barna (conducătorul Asociaţiai de Dans Bekecs: Vă mulţumesc pentru sprijinul 

acordat până acum. Avem un buget de 160.000 lei pe anul 2011. Avem solicitare şi din partea 

Teatrului de Stat din Târgu Mureş, vom colabora într-un musical care va fi montat pe scena 

mare a teatrului. 

 #agy Keresztesi Jenő: Văd că fotbalul se degradează de la an la an. 

 Csiki Sandor: În Miercurea Cirajului avem un Club Sportiv, din păcate nu avem 

sponsori puternici, fotbalul costă mult şi nu avem alte sporturi în oraş. Această echipă ne 

reprezintă, sportul şcolar este foarte dezvoltat, iar Clubul sportiv ajută şi activităţile sportive 

şcolare.  

 Anul trecut repartiţia sumelor la acest capitol bugetar era în următoarea proporţie: 40% 

pentru sport şi 60% pentru cultură. 

 Barabás Lóránt: Cu pentru că aş fi mare fotbalist, dar vreau să vă zic faptul că din suma 

alocată pentru sport 5.000 de lei se dă pentru echipa de fotbal din Şardu Cirajului, pentru 

participarea în campionatul sătesc . 

 Bíró József Attila: Sunt de acord ca să dăm bani pentru sport, dar ar trebui să dăm şi 

pentru cultură mai mult. 

 Barabás Lóránt: Sunt foarte multe evenimente care sunt organizate de către oraş. 
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 #agy Imre: Care este experienţa de anul trecut? În afară de aceste organizaţii ar mai 

solicita cineva bani? 

 Bíro József Attila: Pentru CY.I.SZ. dăm 5000 lei, iar pentru EMI (Asociţia Tinerilor 

Maghiari din Transilvania) nimic, nu mi se pare corect şi EMI a avut activitate. 

 Viceprimar: CY.I.SZ. a împărţit 40 de arbori la şcoli, a organizat “Zilele verzi”. 

 #agy Keresztesi Jenő: Muncitorii Primăriei au plantat arborii şi nu organizaţia CY.I.SZ. 

 Viceprimar: Am luat la bani mărunţi sumele destinate culturii şi sportului, dar nu cred 

că bugetul mare  este mai puţin important.  

 Bíro József Attila: Ştiu că suma de 5000 lei nu este o sumă mare, dar propun ca jumătate 

din suma repartizată pentru CY.I.SZ. să fie dat  la Organizaţia E.M.I. 

 Primar: Bugetul din acest an este diminuat faţă de cel din anul trecut. 

 Preşedinte: Rog să se voteze: Sunteţi de acord ca  să împăţim suma de 5000 lei între 

Organizaţia CY.I.SZ. şi Organizaţia E.M.I.? 

 Da: 11 

 #u: 1 

 

 Csiki Sándor: Eu nu mă pricep la cifre, aş ruga pe dl. contabil să ne prezinte cele mai 

importante prevederi bugetare. 

 Contabil: Aproape la toate capitolele a trebuit să diminuez bugetul local faţă de anul 

trecut, pentru zilele oraşului nu este pus nici un ban. De când am pregătit proiectul bugetului pe 

anul 2011 au mai fost schimbate unele lucruri, nu ştiu dacă finanţele vor aviza bugetul nostru. 

 Primar: Cici dacă am pune de 10 ori mai mult pentru repararea drumurilor nu ar fi de 

ajuns. Ar trebui adoptat bugetul local aşa cum s-a propus şi pe urmă mai putem rectifica. 

 Bíro József Attila: Iluminatul în Parcul Bocskai nu funcţionează, rog să luaţi măsuri.  

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă. 

 Da: 10 

 #u: 2 

 Secretar: Este cvorumul necesar. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Îngrijire Medico – 

Social #iraj pe anul 2011. 

Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

#u: - 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Sănătate din oraşul 

Miercurea #irajului pe anul 2011. 

Primar: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând că bugetului Centrului de Sănătate 

trebuie aprobat pe perioada 1 ianuarie  - 31 martie 2011, din aprilie, Centrul de Sănătate va 

funcţiona ca secţie a Spitalului din Sovata, cu această problemă vom mai reveni în faţa 

Consiliului Local. 

Bartok Iosif: Care este situaţia cu salariile îngrijitorilor persoanelor cu handicap? 

Contabil: Ce costă 280.000 lei, avem 2 variante şi în acest sens trebuie să luăm o 

decizie, pe care vom alege. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 12 

#u: -  

 

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

11 februarie 2011. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                    Keresztesi Ernő Barna   

Avizat - Secretar 

         #agy Zsigmond 


