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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 31 august  2011, în şedinţa de lucru ordinară a consiliului local. 

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

şi Dispoziţia Primarului  nr.  431/26 august  2011.      

Sunt prezenţi 11 consilieri.  

Lipsesc consilierii locali: )agy Keresztesi Jenő, Simonfi László, Mátyás János.  

La şedinţă participă viceprimarul, consilierul juridic, Directoarea Căminului cultural – 

Dna Kádár Gyöngyi Juliánna, Directorul Şcolii Generale din oraşul Miercurea )irajului  - Dl. 

Kicsi Elemér. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier )agy Imre. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 27 iulie 2011. 

Da: 11 

�u: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 31 august 2011 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniului 

public al oraşului Miercurea �irajului a Staţiei de epurare şi a terenului intravilan aferent 

acestuia 
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2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Deák Farkas” Şcolii Generale 

din oraşul Miercurea �irajului. 

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

Miercurea �irajului. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi reactualizării Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a consiliului local al oraşului Miercurea �irajului. 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului “Cea mai frumoasă şi cea mai 

aranjată gospodărie din oraşul Miercurea �irajului şi din satele aparţinătoare”. 

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

oraşului Miercurea �irajului nr. 2 din 11.01.2006. 

7. Discutarea propunerilor privind stema oraşului Miercurea �irajului. 

8. Discutarea cererii depuse de Dna Frast Emese Rozalia, prin care solicită spre 

închiriere un spaţiu în clădirea situată în oraşul Miercurea �irajului, Pţa Bocskai István nr. 

54, în vederea deschiderii unui Cabinet Individual de Pediatrie. 

9. Prezentarea adreselor Instituţiei Prefectului  - Judeţul Mureş având nr. de 

înregistrare 11505/SIV/10.08.2011, 11611/SIV/16.08.2011 

10. Diverse. 

 

Viceprimar: Rog să aprobaţi completarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi cu proiectul 

de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de administraţie a Grupului 

Şcolar „Bocskai István” din oraşul Miercurea )irajului.  

Este un lucru foarte urgent, imediat începe anul şcolar trebuie să avem reprezentant din 

partea Consiliului Local în Consiliul de Administraţie a Grupului Şcolar. 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi cu propunerea de modificare formulată de dl. 

viceprimar. 

Da: 11 

�u: -  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniului 

public al oraşului Miercurea �irajului a Staţiei de epurare şi a terenului intravilan aferent 

acestuia. 
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Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Bartók Iosif: În această suprafaţă de teren este inclusă şi rezerva de teren pe care – l 

avem în tarlaua „Bicsok”? s-a întabulat această suprafaţă de teren? 

Viceprimar: nu este inclus acest teren în suprafaţa aferentă staţiei de epurare. 

Bartók Iosif: Ar trebui întabulat. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 11 

�u: -  

 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Deák Farkas” Şcolii Generale 

din oraşul Miercurea �irajului. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. Aş dori să se atribuie denumirea de „Deák 

Farkas” Şcolii Generale din oraşul Miercurea )irajului. 

Kicsi Elemer: Cu mai mulţi ani în urmă am început procedura, la solicitarea 

Inspectoratului Şcolar Judeţean trebuia să obţin de la Arhivele Statului un act din care să rezulte 

descrierea personalităţii lui „Deak Farkas”. 

Voi iniţia din nou demersurile legale. 

Jurista: prezintă prevederile O.G. 63/2003. 

Bartók Iosif: )u înţeleg de ce trebuie avizare şi de la Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

Kicsi Elemér: De exemplu pentru Şcoala din Lăureni s-a dat denumire fără să existe 

vreo hotărâre de consiliu. 

Csiki Sándor: Dacă avem o hotărâre de consiliu mai veche de ce s-a pus din nou pe 

ordinea de zi a şedinţei? 

Jurista: L-am întrebat pe secretar şi aşa mi-a zis să punem din nou pe ordinea de zi a 

şedinţei acest proiect de hotărâre. 

Butyurka Péter Pál: Consider că Inspectoratul Şcolar nu are competenţe în acest sens. 

Preşedinte: având în vedere faptul că, Consiliul Local a adoptat în acest sens o hotărâre 

de consiliu în anul 2002 rog să se voteze cu privire la proiectul de hotărâre privind atribuirea 

denumirii de „Deák Farkas” Şcolii Generale din oraşul Miercurea )irajului, care figurează pe 

ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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Da: -  

�u: 11 

Preşedinte: Constat că, s-a respins proiectul de hotărâre care figurează pe ordinea de zi 

a şedinţei de astăzi, iar Directorul Şcolii Generale va efectua demersurile legale necesare pentru 

ca Şcoala Generală să primească denumirea de „Deak Farkas” conform Hotărârii Consiliului 

Local din anul 2002. 

 

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

Miercurea �irajului. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că este necesară rectificarea 

bugetului cu următoarele sume:  

 - 7.200 lei, reprezentând TVA  - Expertiză tehnică şi expertiză energetică Cămin cultural 

Sântandrei şi Cămin cultural Dumitreşti, cap. 67.02; 

 - 9.600 lei, reprezentând TVA  - Studiu de fezabilitate Cămin Cultural Sântandrei şi 

Căminul Cultural Dumitreşti, cap. 67.02; 

 - Suma de 110.000 lei din cap. 66.02, evidenţiată la „Transferuri din bugetele locale 

pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii”, cod 51.02.28 va fi 

redistribuită, după cum urmează:  

 - 67.000 lei cheltuieli de capital pentru S.F. „Reabilitarea şi extinderea Centrului 

de Sănătate Miercurea )irajului;  

 - 43.000 lei pentru reparaţii curente la Centrul de Sănătate; 

 - 60.000 lei pentru reparaţii drumuri cap. 84.02; 

 - 5.000 lei reprezentând cotizaţia aferentă anului 2010 la bugetul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, conform adresei cu nr. 421/11.08.2011; 

 -   2.000 lei pentru achiziţionarea de coşuri de gunoi;  

- 82.000 lei repartizat conform Deciziei nr. 928/2011 al Direcţiei Generale a Finanţelor 

Publice Mureş 

Bíró József Attila:  )u am putea aloca bani şi pentru repararea drumului din Sântandrei 

din suma de 60.000 lei cu care se solicită rectificarea de buget? 

Viceprimar: Cu suma de 60.000 lei suntem datori deja, voi convoca Consiliul Local în 

şedinţă extraordinară în legătură cu repararea drumurilor. 
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�agy Imre: Trebuie să dăm aşa de mulţi bani pentru SF- uri? 

Kacso Vilmos: )u are nici un rost să strângem deşeurile în mod selectiv dacă la Acăţari 

tot se aleg, mi –a şi zis cineva că lucrez degeaba dacă strâng deşeurile în mod selectiv. 

Bartók Iosif: Ar trebui să alocăm şi nouă niéte sume de bani pentru că indemnizaţia 

noastră nu este bine calculată. 

Kádár Gyöngyi Julánna: În octombrie ar trebui să organizăm festivalul 

„Gyöngykoszorú”, ar fi aniversarea de 20 de ani, aş solicita fonduri pentru aceste manifestări. 

Viceprimar: Aşa ştiu că o anumită sumă s-a dat la repartizarea de buget cu această 

destinaţie pentru Asociaţia Corală Bocskai Istvan Dalkar. 

Imreh Attila: S-a promis că se dau 20.000 lei pentru construirea casei mortuare din 

Sântana. 

Bartók Iosif: Propun să aşteptăm cu construirea casei mortuare. În Sântana este şi 

clădirea veche a şcolii unde s-ar putea amenaja casa mortuară. 

Kádár Gyöngyi Julánna: Am discutat cu preotul din Sântana ar fi bine ca în clădirea la 

care v-aţi referit să amenajăm un muzeu. 

Csiki Sándor: Consider că nu este bine să ne implicăm în treburile din Sântana. Sunt de 

acord cu propunerea dnei directoare în legătură cu înfiinţarea unui muzeu. 

Imreh Attila: Propun să ne fie alocat suma de 25.000 lei ca să putem cumpăra 

materialele necesare construirii casei mortuare, forţa de muncă vom asigura noi. 

Viceprimar: Rog pe dl. consilier Imreh Attila să trimită pe dl. preot din Sântana şi pe 

executantul lucrărilor la Primărie să discutăm cu ei. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 11 

�u: - 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi reactualizării Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a consiliului local al oraşului Miercurea �irajului. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

Bíró József Attila: Consider că nu s-a respectat la alcătuirea comisiilor de specialitate 

configuraţia politică. Care este motivul? Este o întrebare care se adresează secretarului, chiar 

dacă nu este de faţă. 
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Bartók Iosif: Prezintă prevederile art. 32 alin. (8) din Regulament arătând că ar trebui 

rectificat bugetul local şi cu sumele necesare pentru ca să primească consilierii locali 

indemnizaţia conform legii.  

Care este situaţia cu contribuţiile CAS? Se iau în calcul la stabilirea pensiei 

indemnizaţiile de consilier? 

Butyurka Péter Pál: Locurile în comisiile de specialitate ar trebui împărţite în mod egal. 

Până când este valabilă această hotărâre prin care aprobăm Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local? 

Jurista: prezintă prevederile legale. 

Bartók Iosif: Rog să se consemneze în procesul verbal că primim numai 5% din 

indemnizaţia primarului pentru participarea la şedinţe cu toate că legea prevede 10% sau 15 %. 

Bíró József Attila: Rog ca până la şedinţa următoarea secretarul să ne explice motivul 

pentru care s-a diminuat indemnizaţia noastră de consilier local. Aşa ştiu că potrivit legii ar 

trebuie ca satele să aibă câte un reprezentant în consiliul local şi care ar trebui să participe la 

şedinţe în mod obligatoriu atunci când se discută probleme care privesc satul respectiv. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 11 

�u: -  

 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului “Cea mai frumoasă şi cea mai 

aranjată gospodărie din oraşul Miercurea �irajului şi din satele aparţinătoare”. 

Bartók Iosif: Propun să nu votăm acest proiect de hotărâre deoarece ar exista criterii 

foarte subiective la acordarea acestor premii. )u toată lumea are bani ca să îngrijească 

gospodăriile, s-ar putea să avem probleme dacă vom da astfel de premii. 

�agy Imre: Şi eu cred la fel, eventual să fie concurs cu înscriere. 

Viceprimar: Eu am venit cu propunerea, am vrut ca oraşul să arate mai îngrijit. 

�agy Imre: Propun să discutăm acest lucru mai târziu, este bizar. 

Bíró József Attila: Cum ar putea să concureze locuitorii din Sântandrei, în condiţiile în 

care drumurile şi domeniul public arată jalnic. 

Barabás Lóránt: Să fie concursul cu înscriere, cei de la Sântandrei să nu se înscrie dacă 

nu vor. 
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Imreh Attila: Eu sunt de acord cu organizarea concursului dar numai pentru 

gospodăriile cu animale, în curţile unde numai iarbă creşte ce poţi premia? 

Butyurka Péter Pál: Chiar dacă suntem oraş clădirile sunt ca într-un sat sau într-o 

comună, dacă dorim să premiem să premiem ceea ce este tradiţional. 

Csiki Sándor: Locuitorii din locuinţele A)L vor fi dezavantajaţi. 

Viceprimar: Am vrut ca domeniul public să fie mai frumos. 

Bíró József Attila: Avem un urbanist, ar trebui ca urbanistul să se ocupe de aceste 

lucruri. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre 

Da: -  

�u: 10 

Abţinere: 1 (Toth Sandor). 

 

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

oraşului Miercurea �irajului nr. 2 din 11.01.2006. 

Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Viceprimar: Propun pe dl. consilier Mátyás János. 

Bíró József Attila: Propun pe dl. consilier )agy Imre. 

Preşedinte: Rog să se voteze,  sunteţi de acord ca dl. Bíró József Attila să reprezinte 

Consiliul Local în Asociaţia Judeţeană de Turism? 

Da: 11 

�u. -  

 

7. Discutarea propunerilor privind stema oraşului Miercurea �irajului. 

Viceprimar: Secretarul oraşului aşa mi-a zis că, vrea să se ocupe de problema stemei 

oraşului. Sunteţi de acord ca executivul să poartă negocieri cu o societate autorizată în acest 

scop? 

Preşedinte: Rog să se voteze propunerea viceprimarului. 

Da. 11 

�u: -  
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8. Discutarea cererii depuse de Dna Frast Emese Rozalia, prin care solicită spre 

închiriere un spaţiu în clădirea situată în oraşul Miercurea �irajului, Pţa Bocskai István nr. 

54, în vederea deschiderii unui Cabinet Individual de Pediatrie. 

Viceprimar: Prezintă cererea. 

Dr. Tokes Endre: )u sunt de acord cu această solicitare, avem un medic pediatru la 

Centrul de Sănătate. 

Bíró József Attila: De ce ocupă dna Dr. Kocsis spaţiu în clădirea care este în  

proprietatea oraşului dacă nu are contract de închiriere? 

�agy Imre: Aşa am înţeles că pentru pediatrul de la Centrul de Sănătate acum 

amenajăm spaţiul în clădirea Centrului de Sănătate. 

Butyurka Péter Pál: S-ar putea duce această situaţie la concurenţă neloială. 

Dr. Tokes Endre: Persoana care a depus cererea încă nu are pregătirea necesară să 

deschidă un cabinet de pediatrie, va trebui să aibă şi aprobare de la Direcţia de Sănătate 

Publică.  

Mă îngrijorează faptul că vrem să luăm spaţiu de la Centrul de Sănătate, care este o 

instituţie pentru care am luptat aşa de mult. 

Bartók Iosif: Dacă solicitanta este numai medic rezident nu poate deschide acum cabinet 

medical trebuie să dăm răspuns în acest sens. A fost o decizie bună când nu am vândut cabinetele 

medicale, dar nu ar trebui să lăsăm ca dna Dr. Kocsis să folosească spaţiul, pe care –l ocupă 

acum în mod abuziv. 

Viceprimar: Prezintă situaţia dnei Dr. Kocsis. 

Barabas Lorant: )u cred că este legal ca  primarul să semneze un contract care nu a 

fost încheiat de Primărie. 

Viceprimar: Ar trebui să somăm pe dna doctor să ne predea spaţiul. 

Barabas Lorant: Propun să –i dăm 2 zile ca să părăsească spaţiul. 

�agy Imre: )u sunt mulţi medici în Miercurea )irajului ar trebui să acordăm 

posibilitatea şi pentru solicitantă. 

Dr. Tokes Endre: Să nu luăm spaţiu de la Dna Dr. Kun Balint Emese, dacă reuşim să 

primim înapoi spaţiul de la Dna Dr. Kocsis. 

Bartók Iosif: Dacă Direcţiunea Sanitară va da avizul pentru deschiderea cabinetului 

medical cred că noi nu o să fim împotrivă. 
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Csiki Sándor: Trebuie avut grijă pentru că nu totdeauna câştigăm procesele, soţul dnei 

dr. Kocsis este de mult timp jurist. 

 Eu aş da mai mult avantaj pentru pediatrul de la Centrul de Sănătate. 

Dr. Tőkés Endre: Putem ajuta cu spaţiul şi cu dotările necesare. Trebuie trimis somaţie 

pentru Dna dr. Kocsis cu motivaţia că este singurul spaţiu pe care putem oferi pentru cabinet 

medical de pediatrie, lucru foarte important pentru locuitorii oraşului. 

 

9. Prezentarea adreselor Instituţiei Prefectului  - Judeţul Mureş având nr. de 

înregistrare 11505/SIV/10.08.2011, 11611/SIV/16.08.2011 

Jurista: Prezintă adresele Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş 

Preşedinte: În urma discuţiilor purtate rezultă următoarele: membrii consiliului local 

consideră că prin Sentinţele şi Deciziile pronunţate de instanţele judecătoreşti până în momentul 

de faţă nu s-a stabilit faptul că, parcul central în suprafaţă de 1 ha nu aparţine domeniului public 

lucru atestat prin H.G. 964/2002, motiv pentru care nu se poate restabilii regimul juridic al 

terenului litigios conform acestor Sentinţe şi Decizii. 

Rog să se voteze sunteţi de acord cu cele constatate şi arătate. 

 Da: 11 

 �u: -  

 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de 

administraţie a Grupului Şcolar „Bocskai István” din oraşul Miercurea �irajului. 

Preşedinte: Propunerile sunt )agy Keresztesi Jeno şi Barabas Lorant. 

Rog să se voteze sunteţi de acord ca dl. Barabás Lóránt să reprezinte consiliul local în 

Consiliul de administraţie a Grupului Şcolar „Bocskai István” din oraşul Miercurea )irajului. 

 Da: 5 

 �u: 6 

 

Rog să se voteze dacă sunteţi de acord ca dl. )agy Keresztesi Jenő să reprezinte 

Consiliul local în Consiliul de administraţie a Grupului Şcolar „Bocskai István” din oraşul 

Miercurea )irajului. 

 Da: 6 

 �u: 5 
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 Butyurka Péter Pál: Aşa a zis Directorul Grupului Şcolar că, rezultatele de la 

bacalaureat sunt slabe pentru că au fost montate camere în sălile de examen. Eu aşa cred că 

sunt probleme la nivelul unităţii şcolare şi rezultatele slabe nu se datorează faptului că a fost 

instalate camere. 

 Viceprimar: )u am nimic cu dl. consilier )agy Keresztesi Jeno, dar chiar fiul lui a zis că 

ar fi bine ca la Grupul Şcolar să nu se pună acoperiş şi să nu reuşim să terminăm lucrările de 

construcţii. 

 Preşedinte: Constat că dl. consilier )agy Keresztesi Jeno a fost desemnat să reprezinte 

Consiliul local în Consiliul de administraţie a Grupului Şcolar „Bocskai István” din oraşul 

Miercurea )irajului. 

 

 11. Diverse. 

 Kacso Vilmos: Ce va fi cu spaţiul verde de la locuinţele A)L, s-a săpat şanţul pentru apă 

şi de atunci nu s-a mai făcut nimic acolo. 

 Butyurka Péter Pál: Am organizat un program la muntele Bekecs, dar nu am primit nici 

un ban, cei de la )YISZ cu toate că au promis că vor face acelaşi program au primit banii şi tot 

nu au făcut nimic. 

 Viceprimar: Mai este timp până la sfârşitul anului. 

 Butyurka Péter Pál: Aşa ştiu că ziarul “Szeredai Közlöny” este publicat din banii 

oraşului, este o publicaţie fără nici un gram de realitate, articolul cu autostrada pe lângă faptul 

că nu cuprinde nimic din decizia consiliului local, nici măcar nu este semnată. 

 Bíró József Attila: Am avut o hotărâre de consiliu împotriva autostrăzii, de ce nu a 

apărut în ziar? 

 Butyurka Péter Pál: Ar trebui să ne uităm la activitatea secretarului, lucrează împotriva 

oraşului, ca de exemplu staţia de colectare a deşeurilor periculoase din Găleşti, ajutor pentru 

Tordai la vânzarea clădirii din strada Trandafirilor nr. 6, nu primim indemnizaţia care n-i se 

cuvine şi a-şi mai putea continua.  

 Dacă ne aduce numai dezavantaje nu cred că ar mai trebui să continue activitatea. 

 Bíró József Attila: Aşa am auzit ca în urma reorganizării Poliţiei în localitatea noastră 

va fi centrul administrativ al zonei. 
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 Viceprimar: Eu am participat la şedinţa organizată de Prefectură, este un program de 

reorganizare a  Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 Bíró József Attila: Care este situaţia cu permanenţa de noapte şi la sfârşitul săptămânii 

la Centrul de Sănătate. 

 Viceprimar: A fost un lucru mare că am reuşit să păstrăm spitalul nostru. 

 Dr. Tokes Endre: DSP trebuie să stabilească locurile unde se înfiinţează centre de 

permeneţă pentru medicii de familie, noi trebuie trebuie să asigurăm cheltuielile materiale. 

Permanenţa de la Spitaluri se asigură de medici specialişti. 

Bíró József Attila: Dacă este o problemă de bani ar trebui să strigaţi mai tare acolo 

unde trebuie. Este diferenţă de tratament între Miercurea )irajului, Sântana, Sântandrei, ar 

trebui tratate în mod egal toate străzile în privinţa iluminatului public. 

Ce se va întâmpla cu imobilul cumpărat, vom amenaja un muzeu de sat acolo?  

Viceprimar: Am vorbit cu dl. Soos Zoltan  - Directorul Muzeului Judeţean aşa mi-a zis 

că ne-ar costa mai mult restaurarea clădirii decât  demontarea şi reconstruirea.  

Aş dori să aduc un notar public în Miercurea )irajului. 

Csiki Sándor: De multe ori văd că suntem de acord în anumite privinţe: staţia pentru 

deşeuri periculoase, autostrada, problema cu Parohia Ortodoxă. 

 Care este situaţia cu tichetele cadou acordate profesorilor? 

Viceprimar: La Grupul şcolar mai trebuie să punem parchetul laminat, vom începe anul 

şcolar în clădirea nouă. Vom face acoperişul şi la Şcoala Generală din Sântana, am vorbit cu 

executantul şi mi-a promis acest lucru. 

 Dr. Tokes Endre: Ar trebui schimbate geamurile de la cabinetele medicale, deşeurile din 

curtea spitalului ar trebui transportate. 

 Viceprimar: Vom mai face amenajări şi la cabinetele medicale. 

 Imreh Attila: Sunt multe surprize plăcute, podul peste Veţca a fost făcută şi noi nici 

măcar nu am ştiut, este foarte bine. 

 Keresztesi Ernő Barna: )u am reuşit să interzicem circulaţia în centrul oraşului nici în 3 

ani de cât timp suntem consilieri. De ce nu se fac lucrările pentru introducerea apei? 

 Barabás Lóránt: La mine s-a lucrat ieri. 

 Viceprimar: Am purtat discuţii în privinţa reparării drumurilor. 
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Bartók Iosif: Trebuie să verificăm contractul cu drumurile forestiere, sunt lucrări care 

ar trebui făcute în perioada de garanţie. 

Dl. Huszar este nemulţumit pentru că accesul la imobilul lui din strada Trandafirilor este 

împiedicat de materialele de construcţii care au fost depuse acolo. 

Dl. Huszar a depus o cerere prin care a solicitat aprobare ca să amplaseze un monument 

în memoria socrului, dar după spusele lui a primit ca răspuns o condiţionare potrivit căruia în 

schimbul aprobării trebuie să dea Primăriei un teren lângă Balde Erno. 

La piaţă poliţiştii locali se uită şi maşinile ies pe strada Pompierilor de la piaţă cu toate 

că am stabilit că nu le mai dăm voie. 

Barabas Lorant: Ce este cu lista rău platnicilor? Era vorba că vom da publicităţii lista 

persoanelor care nu au achitat impozitele şi taxele locale. 

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

de 31 august 2011. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                          �agy Imre     Avizat - Secretar 

         �agy Zsigmond 


