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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 27 iulie 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.  418/22 iulie 2011.      

Sunt prezenţi 10 consilieri.  

Lipsesc consilierii locali: Dr. Tőkés Endre, -agy Imre, Simonfi László şi Dr. Butyurka 

Péter-Pál. 

La şedinţă participă viceprimarul, secretarul, contabilul şef, Kátai Csaba cameraman, 

care filmează şedinţa de consiliu,  Kocsis Iosif, locuitor din Miercurea -irajului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyás János. 

Viceprimar Tóth Sándor: Propun ca la început să dăm cuvântul dlui Kocsis. 

 Kocsis Iosif prezintă hotârea dată în primă instanţă de Judecătoria Tg. Mureş, în 

procesul lui cu Borbely Mihail, având ca obiect litigiul din curtea fostului C.A.P. Spune că 

şedinţa s-a ţinut la faţa locului şi că judecătorul a  dat dreptate lui. 

 Viceprimar Tóth Sándor: Prezintă replica la scrisoarea deschisă adresată Dlui 

preşedinte Traian Băsescu de către biserica ortodoxă română din Miercurea -irajului. 

 Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu textul scrisorii: 

 Da: 10 

 �u: - 

 Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 27 iunie 2011. 
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Da: 10 

�u: -  

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 27 iulie 2011. 

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

Miercurea -irajului; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantităţii de 340 mc masă 

lemnoasă, proprietatea oraşului Miercurea -irajului; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului 

Miercurea -irajului nr. 5 din 27 ianuarie, privind stabilirea nivelului redevenţei aplicabile 

concesionarilor spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale; 

4. Proiect de hotărâre privind limitarea vitezei de circulaţie pentru autovechicule în 

străzile secundare pietruite aparţinând oraşului Miercrea -irajului, pe drumurile forestiere 

precum şi pe D.C. 37 Dumitreşti; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a 

se încheia între SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest 

Mureş şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS 

Mediu 

6. Discutarea adresei nr. 10763 din28.06.2011/4117/din 30.04.2011 al Consiliului 

Judeţean Mureş cu privire la programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate; 

7. Diverse 

 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi. 

Da: 10 

�u: - 

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

Miercurea �irajului; 

Barabás Lóránt: Comisia de buget finanţe este în principiu de acord. 

Viceprimar: Vă rog să încercăm să mai alocăm încă 10.000 lei pentru căminele 

culturale. Voi rezolva prevederile hotărârii privind reglementarea circulaţiei în centru. 
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Contabil şef: Vă rog să alocăm şi pt. achiziţionarea de lăzi pt. flori din centru, acestea 

putând fi folosiţi şi pentru separarea benzilor de circulaţie din centru. 

Viceprimar: Pentru reabilitarea şi dotarea  căminul cultural din Miercurea -irajului 

avem un proiect de finanţare derulat prin C.-.I.. Din păcate a trebuit să renunţăm la o parte din 

dotări, deoarece partea neeligibilă ar fi fost prea mare. -u va fi afectată funcţionalitatea lui în 

nici un caz. Prin H.G. 884/2011 s-au alocat din  fondul de rezervă aflată la dispoziţia guvernului  

fonduri în valoare de 100.000 lei. 

Kacsó Vilmos: Pentru 3 hârtii dăm 70.000 lei. 

Contabil şef:  Erau bani cu destinaţie, alocate pentru realizarea unor investiţii. Aceşti 

bani nu pot fi cheltuiţi în alte scopuri. Problema este cu S.C. Drumserv S.A., deoarece  a executat 

lucrări suplimentere, pentru refacerea carosabilului la drumul spre Dumitreşti în valoare de 

aproximativ 100.000 lei. 

Preşedinte: A sosit dl consilier Dr. Butyurka Péter Pál. 

Kovács Levente: În calitate de poliţist local vă rog să se respecte prevederile contractului 

colectiv de muncă şi în ceea ce priveşte şi  pe poliţişti locali. 

Preşedinte: A sosit şi dl. consilier Simonfi László. 

Contabil şef: Eventual începând cu trimestrul III. 

Viceprimar: Ştim cât am cheltuit pentru uniforma poliţiştilor în acest an? 

Contabil şef: 2.300 lei. 

Viceprimar: -u sunt mulţumit de prestaţia poliţiei locale, nu î-şi asumă obligaţiile 

prevăzute de lege şi în regulamentul de funcţionare. Eu nu pot vota aşa ceva, dacă nu se va 

rezolva problema eficienţei. 

Kovacs Levente: Dacă nu sunteţi mulţumit de ce nu  daţi sancţiuni, destituiri. -u are cine 

să coordoneze poliţia locală, suntem 5 funcţionari publici cu statut egal. 

�agy Keresztesi Jenő: Poliţia locală s-a înfiinţat la propunerea actualei conduceri. 

Trebuie dat cea ce permite legea. Dacă ceilalţi funcţionari sunt îndreptăţiţi, să fie şi ei. Vă întreb 

dl. Kovacs cât salar primiţi. Că sunteţi de serviciu sâmbăta şi duminica, ziua  şi noaptea. 

Bíró József Attila: Sunt de acord ca activitatea poliţiei locală să fie sprijinită în mai 

mare măsură. 

Csiki Sándor: Dacă aveţi nemulţumiri faţă de prestaţia lor, sunt şi alte mijloace de 

stimulare. 
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Kacsó Vilmos: Ce acoperă aceşti bani, sunt la fel în fiecare zi? 

Preşedinte: Ştim că poliţia locală are un şef. -u? Faţă de cine răspundeţi. Sunt de părere 

ca şi ei să beneficieze de toate drepturile de care beneficiează ceilalţi salariaţi. Dacă le dai, poţi 

să ceri, să ai pretenţii. 

Kacsó Vilmos: Poţi să ceri socoteală numai dacă le asiguri condiţii adecvate de muncă. 

Bíró József Attila: Până în prezent au avut fişa postului? L-i s-a promis un autoturism. S-

a şi votat în acest sens. 

Secretar: Dl. Kovacs este numit prin dipoziţia primarului în funcţia de coordonator al 

poliţiei locale. Toţi au fişa postului. 

Barabás Lóránt: Propun să fiţi atenţi la cele descrise în fişa postului. Trebuie o 

schimbare de atitudine şi din partea lor. 

Preşedinte: Întreb pe domnul vice. -u sunt eficienţi? -u execută dispoziţiile date? 

Viceprimar: Vă dau un singur exemplu. Recent s-a întâmplat un accident de circulaţie în 

str. Morii. Am atras atenţia poliţiştilor locali să ia măsuri împotriva acelora care merg prea 

repede în străzile lăturalnica. -u au luat nici o măsură. Peste 3 zile s-a întâmplat accidentul. 

Imreh Attila: Care sunt atribuţiile lor principale? 

�agy Keresztesi Jenő: -oi am adoptat regulamentul lor domnule consilier. 

Imreh Attila: Obligare cetăţenilor la curăţirea şanţurilor să fie printre primele lor 

atribuţii. Şi trebuie stimulaţi. 

Kovacs Levente: Dacă poliţia locală ar avea un şef şi nu un simplu coordonator s-ar 

putea discuta altfel. Eu nu sunt şef. Pot să discut cu colegii doar  de la egel la egal. 

Bartók Iosif: Dacă s-a dat dispoziţie de primar ca Dl. Kovacs să fie coordonator, atunci 

el trebuie să transmită ordinele conducerii către ceilalţi. 

�agy Keresztesi Jenő: Dacă el este şeful să fie motivat – când a fost concursul pentru 

ocuparea posturilor, s-a dat examen şi pentru postul de şef, pe care l-a câştigat dl Kovacs. Erau 

alte criterii pentru postul de şef, decât pentru posturile de execuţie. 

Viceprimar: Eu aş mai propune acordarea de stimulente pentru Dl. Szávuj Zsigmond şi 

pentru dl. Veress Zoltán.  

Secretar: Prin dispoziţia primarului se pot acorda premii salariaţilor în limita fondurilor 

alocate prin prevederile bugetare anuale, 
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Bartók József: Referitor la cererea adresată consiliului local de către biserica reformată 

din Sântana -irajului, de a sprijini inaugurarea festivă a orgii renovate, consider că este 

neavenită ţinerea unei festivităţi într-un cămin cultural care se dărâmă peste oameni. Aceşti bani 

să fie alocaţi pentru casa mortuară care se construieşte la cimitrul din Sântana -irajului. 

Viceprimar: Are dreptate dl consilier Bartok. 

Bíró József Attila: Dacă î-mi aduc aminte bine, anul trecut s-au votat 2.000 lei pentru 

biserica reformată din Sântandrei, care nici până acum nu au ajuns la destinaţie. 

Contabil şef: Cum să nu ajungă! 

�agy Keresztesi Jenő: Pentru reparaţiile la orgă, zilelel satului,  - nu avem ce să facem, 

căminul este aşa cum este. 

Contabil şef: Când aţi adoptat bugetul pe anul 2001, v-am avertizat, că trebuie să alocaţi 

şi pentru organizarea zilelor oraşului. Până în septembrie nu putem modifica. 

Imreh Atila: Casa mortuară din Sântana este prioritară, sătenii nu au de unde să strângă 

suficienţi bani. 

Secretar: Ştiu că este, sa va fi un program guvernamental pentru construirea de case 

mortuare.  

Viceprimar: Încerc să mă interesez. 

Imreh Attila: Susţinerea materială a bisericilor să fie făcută de către ei înşişi. -u trebuie 

aşteptat totul de la consilul local. -u se străduiesc suficient. 

Viceprimar: -imeni nu pune la îndoială buna credinţă a domnului preot Gecző András 

din Sântana, dar să se aloce sprijinul pentru casa mortuară.  

Bíró József Attila: Poate că ne vor rămâne nişte bani din contribuţia consiliului local 

pentru organizarea zilelor microregiunii. 

Preşedinte: Vă rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 11 

�u: 1 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantităţii de 340 mc masă 

lemnoasă, proprietatea oraşului Miercurea �irajului; 

Barabás Lóránt: Comisia de bugetfinanţe a analizat proiectul de hotărâre şi propune 

65 de lei/mc, ca preţ de pornire. 
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Viceprimar: Propun tot 65 de lei/mc, ca preţ de pornire. 

Imreh Attila: Propun o sumă mai mare. 75 lei/mc. 

Preşedinte: Vă rog să se voteze pentru 75 lei/mc. 

Da: 12 

�u: - 

Secretar: Vă rog să desemnaţi şi 3  persoane care să facă parte din comisia de licitaţie, 

aşa cum este prevăzut în proiectul de hotărâre. 

Viceprimar: Îl propun pe Simonfi László, -agy Keresztesi Jenő şi Imreh Attila. 

Preşedinte: Să se voteze propunerea: 

Da: 12 

�u: - 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului 

Miercurea �irajului nr. 5 din 27 ianuarie, privind stabilirea nivelului redevenţei aplicabile 

concesionarilor spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale; 

Preşedinte: Proiectul de hotărâre a fost pus pe ordinea de zi, ca urmare a cererii 

colective adresate de medicii de familie din oraşul nostru. Se solicită diminuarea redevenţei, 

scutirea de impozutul pe clădire şi plata comună a chiriei pentru suprafeţele folosite în comun. 

Comisii: -u se propune diminuarea redevenţei. 

Bartok Iosif: Redevenţa a fost stabilită anul trecut la 0,80 cenţi/mp. Vă întreb dacă 

doanna stomatolog Dr. Kocsis Ibolya plăteşte sau nu. 

Viceprimar: -u plăteşte, ea este singura care nu a semnat contractul de concesiune în 

2004. 

Viceprimar: -u este justificată scădera redevenţei, nu este mare. -u propun diminuarea. 

Dna Kocsis are acces de pe proprietatea publică la noul său cabinet. 

Secretar: Conform prevederilor art. 249 privind Codului fiscal impozitul pe clădiri 

trebuie plătit de către chiriaşi sau concesionari. Controlul efectuat de către Curtea de Conturi în 

2010,  ne-a impus ca măsură ce trebuie respectată. 

�agy Keresztesi Jenő: În răspunsul ce se va da medicilor de familie trebuie argumentate 

motivele pentru care nu considerăm oportună scăderea redevenţei. 

Csiki Sandor: Să motivăm şi să le promitem că vom face eventual în viitor. 
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Preşedinte: Să se voteze în sensul nemodificării Hotărârii nr. 5/2010. 

Da: 12 

�u: - 

 

4. Proiect de hotărâre privind limitarea vitezei de circulaţie pentru autovechicule în 

străzile secundare pietruite aparţinând oraşului Miercrea �irajului, pe drumurile forestiere 

precum şi pe D.C. 37 Dumitreşti; 

Viceprimar: Eu am iniţiat acest proiect de hotărâre, aşa cun se vede şi în raportul 

compartimentului de resort, este perfect justificată în condiţiile actuale, ţinând cont de starea 

drumurilor. 

Comisii: De acord 

Preşedinte: Vă rog să votaţi proiectul de hotărâre aşa cu a fost iniţiat. 

Da: 12 

�u: - 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a 

se încheia între SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest 

Mureş şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS 

Mediu; 

Viceprimar: Este o hotărâre care trebuia adoptată în maximă urgenţă şi care nu suferă 

amânare. Este perfect justificată. 

Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să se voteze. 

Da: 12 

�u: - 

 

6. Discutarea adresei nr. 10763 din28.06.2011/4117/din 30.04.2011 al Consiliului 

Judeţean Mureş cu privire la programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate; 

Secretar: Am anexat materialului de şedinţă mersul tuturor curselor regulate care trec 

prin oraş sau pornesc de aici. 
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-oi am mai solicitat modificări de trasee, care au vizat în mod special satul Moşuni. 

Câteva curse care care ar trebui să intre acolo. 

Bartok Iosif: Este bine, mai propunem şi de data acesta. Eu aş mai propune o cursă 

nouă pe ruta Tg-Mureş-Poeniţa-Beu-Moşuni-Miercurea -irajului, cu plecare la ora 700 din Tg-

Mureş-retur ora 12
00 

. 

Bíró József Attila: Este foarte greu să ajungi în zilele de miercuri către -eaua. 

Preşedinte: Sunteţi de acord ca să se facă aceste propuneri. 

Da: 12 

�u:- 

 

Diverse:  

Barabás Lóránt: Programul informatic de care dispune primăria nu este folosit acolo, 

unde ar fi cel mai important, respectiv la impozite şi taxe. S-a motivat că mai sunt nişte nereguli. 

Am sunat la firmă şi au spus că totul este în regulă. -oi, cei  din consiliu am solicitat de mai 

multe ori să se treacă la folosirea ei, am şi dat un răgaz până la 1 martie 2011. De ce nu s-a 

realizat? Propun ca până la 1 septembrie2011 să se treacă la implementarea lui. 

Viceprimar: Fişa postului va fi modificat în acest sens pentru cele două angajate. 

Kacso Vilmos: Sunt unii conducători auto care fac un adevărat raliu prin centru. 

Viceprimar: Stiu despre un caz, i-am atras atenţia. 

Simonfi László: Am mai propus revopsirea parapeţilor de la serpentină. Dacă nu se 

reuşeşte să fie înlăturate, arată groaznic. 

Bíró József Attila: Iluminatul public de noapte să fie reprogramat. Să fie un orar de 

noapte, Solicit să analizăm posibilitatea ca fiecare al II-a bec să fie deconectat de la sistemul de 

iluminat. 

Viceprimar: Un comutator era stricat, dar s-a reparat. Am propus să fie invitat preotul 

ortodox la o discuţie. 

Bíró József Attila: Propun ca pentru zilele de sâmbătă şi duminică, când vor avea loc 

concerte să mai întroduceţi microbuze pe ruta Tg-Mureş-Miercurea -irajului şi retur. 

Containerul de gunoi de la blocuri să fie golit cel puţin de 2 ori pe săptămână. 
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Csiki Sándor: Am fost la serbarea tuturor secuilor în Ungaria la Verőce, unde au fost 

promovate valorile Văii -irajului. Dansatorii de la ansamblul Bekecs au avut nişte spectacole 

cu totul şi cu totul ieşite din comun, au sporit prin lume faima oraşului nostru. 

Statuia Prinţului Csaba a fost dezvelită în localitatea covăsneană Farcád, în prezenţa 

deputatul UDMR Antal Istvan. Acolo s-a putut. 

�agy Keresztesi Jenő: Podeţele ce se refac ca urmare a lucrărilor de refacere a 

şanţurilor după lucrările de întroducere a apei potabile în oraş au numai 3 m lăţime. 

Viceprimar: Unde era nevoie de mai mult, am dat mai mult. 

Dr. Butyurka Péter Pál: Vă întreb, dacă la Miercure -irajului există un singur 

restaurant, cea al lui Tordai, unde se pot organiza programe? 

Referitor la licitaţia cu amenajarea parcului din spatele blocurilor A-L, m-a sunat o 

cunoştinţă din Odorhei şi a spus că ar fi fost interesat de licitaţie, dat caietul de sarcini ar fi 

croit pe o anumită firmă. Scrisoare deschisă adresată de către biserica ortodoxă din Miercurea 

-irajului către preşedintele României conţine numai calomnii şi neadevăruri.  

Viceprimar: Restaurantul lui Tordai est singurul din oraş, care are o asemenea sală, dar 

dacă vă uitaţi bine, aproape toţi intreprinzătorii  din oraş au de câştigat din aceste evenimente. 

Imreh Attila: În aprilie s-a revocat hotărârea pentu schimbul de teren cu biserica 

ortodoxă, 

Bartok Iosif: Restanţierii la plata impozitelor şi taxelor să fie afişaţi pe site şi pe panou. 

La piaţă ieşirea să fie numai pe drumul din spate, de asemenea podul de la Tâmpa care 

se construieşte prin ordonanţa 7 mi se pare foarte lat. 

Keresztesi Barna: Stratul de asfalt care s-a luat ca urmare a reparaţiilor să fie refolosit 

la plombarea gropilor din oraş. De asemenea porţile sculptate ale oraşului să fie tratate cu 

soluţie lucioasă.  Cum stăm cu întroducerea apei potabile. 

Mátyás János: Starea cimitirelor. Era o înţelegere cu culte. De ce nu funcţionează? 

Viceprimar: Cred că am putut rezolva. Am pus aceste atribuţii în fişa postului dlui Palko 

Ferenc. Toate cimitirele. 

�agy Keresztesi Jenő: Bine, dar mai avem şi alte cimitire din oraş, Sântana, Sântadnrei 

etc. Cine o să aibă grijă de ele. Poate că prin zilieri s-ar putea curăţa. 

Csiki Sándor: Pe vremuri am început zilele oraşului dimineaţa cu o ceaşcă de cafea şi 

după acea s-a început primirea oaspeţilor. Era frumos. A încetat această tradiţie din păcate. 
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Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din data 

de 27 iulie 2011. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                          Mátyás János     Avizat - Secretar 

         �agy Zsigmond 


