ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29 iunie 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. 388/24 iunie 2011.
Sunt prezenţi 12 consilieri.
Lipsesc consilierii locali: Simonfi László şi Dr. Butyurka Péter-Pál.
La şedinţă participă viceprimarul, consilierul juridic, Directorul Şcolii Generale din
oraşul Miercurea 4irajului - Dl. Kicsi Elemér.
Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyás János.

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 25 mai 2011.
Da: 12
u: -

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 29 iunie 2011
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea irajului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si
efectuarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe raza UAT Miercurea
irajului.
1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unor membri în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Sovata – iraj.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea irajului nr. 23/23.02.2011, privind însuşirea de către Consiliul Local al
oraşului Miercurea irajului a Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Miercurea irajului 34/30.03.2011, privind traseul autostrăzii
Târgu Mureş – Iaşi, tronsonul Tirimia – Măgherani.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea irajului nr. 39/29.04.2011, privind aprobarea modificării şi reformulării
Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea irajului nr. 30/2008.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de folosinţă a terenului sintetic situat în
oraşul Miercurea irajului, str. irajului nr. 3.
8. Diverse.

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi.
Da: 12
u: -

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea irajului.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Kicsi Elemer: Într-adevăr este o măsură care nu afectează cheltuielile noastre salariale.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 10
u: 2

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si
efectuarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe raza UAT Miercurea
irajului.
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Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, pentru a putea organiza şi
desfăşura această activitate pe teritoriul oraşului este nevoie de un Regulament privind
organizarea şi efectuarea serviciului public de transport persoane în regim taxi pe raza UAT
Miercurea 4irajului.
Dr. Tokes Endre: Avem deja solicitări în acest sens?
Viceprimar: SC AUTO VOLA4 a solicicat o astfel de autorizaţie.
agy Imre: De unde avem Regulamentul? Câte autorizaţii vom elibera?
Csiki Sandor: Este un lucru bun şi până acum se efectua această activitate dar fără
forme legale.
agy Keresztesi Jenő: Între ce ore vor desfăşura activitatea taxiurile? Să nu avem
situaţii ca între anumite ore, de exmplu noaptea să nu fie nici un taxiu.
Barabas Lorant: Cerinţele pieţei vor reglementa numărul taxiurilor necesare. Propun ca
în loc de culoarea distinctivă galbenă taxiurile să poartă culoarea verde şi să eliberăm 2
autorizaţii permanente.
Dr. Tőkes Endre: 4u ar trebui mai multe autorizaţii de taxi?, cel puţin 4.
agy Imre: 4umărul taxiurilor este limitat, nu a societăţilor comerciale.
Preşedinte: Rog să se voteze dacă sunteţi de acord ca taxiurile să poartă culoare
distinctivă verde şi să eliberăm autorizaţie pentru 4 taxiuri.
Da: 12
u: -

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unor membri în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Sovata – iraj.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Dr. Tőkes Endre: Prezintă problemele sistemului, arătând că Spitalul asigură asistenţă
medicală numai bolnavilor internaţi, acest sistem este diferit de cel al medicilor de familie.
Bartók Iosif: Trebuie să cerem acest lucru de la Casa de Asigurări de Sănătate, ei ar
trebuie să rezolve problema noastră. În caz de urgenţă nu avem la cine să apelăm.
agy Keresztesi Jenő: Ce fel de reglementare legală este acum?
Dr. Tőkes Endre: S-a modificat legea.
Jurista: Am putea să facem în acest sens o adresă de revenire la DSP.
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Biró József Attila: Acum un an am discutat problema Spitalului, ar trebui alocate sume.
Csiki Sándor: 2 persoane dintre consilieri o să primească funcţii, dar fără retribuţie.
Propun pe dl. 4agy Imre în Consiliul de administraţie, viceprimarul şi aşa are prea multe
funcţii.
Preşedinte: Ar trebui ca membrii consiliului de administraţie să prezinte problemele
noastre cu ocazia şedinţelor.
Dr. Tőkes Endre: Este bine că avem Spital.
Csiki Sándor: 4u mai avem Spital, nici serviciu de urgenţă, avem o unitate sanitară care
nici măcar nu are personalitate juridică.
Barabás Lórant: Păstrarea Spitalului a fost un efort mare, de exemplu Spitalul din
Sărmaş a fost desfiinţat.
Csiki Sándor: Propun ca Dl. Dr. Tőkés Endre să fie desemnat de către Primar în
consiliul de administraţie al Spitalului Sovata 4iraj.
Preşedinte: Rog să se voteze, propunerile pentru membrii consiliului de administraţie
sunt dnii consilieri 4agy Imre şi Tóth Sándor.
Da: 12
u: -

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea irajului nr. 23/23.02.2011, privind însuşirea de către Consiliul Local al
oraşului Miercurea irajului a Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţii.
Jurista: prezintă proiectul de hotărâre şi adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş.
Csiki Sándor: Conform reglementărilor legale la nivelul UE ar trebui să avem mult mai
mult spaţiu verde pe cap de locuitor, nici 10% nu este din cât ar trebui să fie, conform normelor
legale
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: u: 12
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Miercurea irajului 34/30.03.2011, privind traseul autostrăzii
Târgu Mureş – Iaşi, tronsonul Tirimia – Măgherani.

Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre şi adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş.
Biró József Attila: consider că este un lucru bun că am adoptat această hotărâre.
agy Imre: La fel consider şi eu.
Barabás Lóránt: Localităţile învecinate au râs de noi, Instituţia Prefectului Judeţului
Mureş se contrazice odată cere să argumentăm hotărârea adoptată, pe urmă zice că am depăşit
competenţele conferite consiliului local de Legea 215/2001.
Bartoók Iosif: Vor fi foarte multe probleme pentru că drumurile vicinale şi de câmp vor
trebui ocolite şi câte 20 – 30 de km.
Să rămână hotărârea aşa cum este.
Tóth Sándor: Orice decidem, 99% hotărârea noastră nu va influenţa situaţia autostrăzii.
agy Keresztesi Jenő: În localităţile învecinate nici măcar nu a fost încunoştiinţat
populaţia şi consilierii locali. Rog să găsim soluţii legale.
Biro József Attila: Am văzut pe afiş că până la data de 24 iunie trebuia să depună
persoanele interesate obiecţii cu privire la Studiul de fezabilitate al autostrăzii. 4oi am solicitat
de la Dl. Primar să fie convocaţi primarii şi consilierii locali din localităţile învecinate, în asta
nu era nimic de râs. Vom convoca noi o astfel de şedinţă.
Imreh Attila: 4u sunt împotriva autostrăzii. Când persoanele ne-au votat nu s-au gândit
că 50 de familii vor avea locuinţele şi viaţa distrusă.
Kacsó Vilmos: Aşa am auzit că Asociaţia Microregională Valea 4irajului a solicitat ca
autostrda să fie la noi.
4u ar trebui să ne luăm după oamenii care nu vor să muncească terenurile, nicăieri în
lume nu sunt autostrăzi în localităţi.
agy Imre: Am argumentat mult pentru ca să nu fie autostradă. Probabil că cei care
sunt pentru autostradă au interese, vor să vândă terenurile la preţuri mari.
Keresztesi Ernő Barna: Şi Dl. Antal Zoltan este împotriva autostrăzii, ştiu din surse
sigure acest lucru.
Bartók Iosif: Este dăunătoare autostrada.
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agy Keresztesi Jenő: Sunt mai multe argumente care nu au fost combătute de către Dl.
Barabás Lóránt. Documentaţia anexată la proiectul de hotărâre nu a fost comunicată. Dl.
Primar nu a avut contraargumente.
Un fizician profesor universitar ne – a zis că este imposibil ca autostrada să nu creeze
disconfort fonic.
Barabás Lóránt: Se construiesc în zona oraşului Kecskemet case de vacanţă, iar şi în
zona aceea este autostradă.
Csiki Sándor: Trebuie indicate textele legale din Legea 215/2001, avem atribuţii în acest
sens. Secretarul a pus un om de afaceri pe mine când am fost în Szerencs şi m-a convins că
autostrada este un lucru bun, însă de la ei autostrada este la 15 km distanţă.
Bartók Iosif: Oamenii trebuie bine informaţi.
Preşedinte: Constat că la şedinţă a sosit şi dl. consilier Butyurka Peter Pal.
Bartók Iosif: 4ici o persoană nu a primit bani pentru terenurile expropriate.
Barabás Lóránt: Trebuie bine cunoscut amplasamentul, vor fi mai multe drumuri care
vor asigura acces la autostradă. La plăţi probabil că este problemă cu actele de proprietate,
majoritatea oamenilor nu au rezolvate problemele în acest sens.
Bartók Iosif: Şi acest lucru trebuie adus la cunoştinţa locuitorilor.
Viceprimar: Cât ştim noi atâta ştiu şi locuitorii. 4u putem să avem cunoştinţă despre
toate lucrurile, SF – ul autostrăzii acum este în curs de elaborare.
Imreh Attila: Lucrările topografice costă foarte mult.
Biró József Attila: Eu văd posibilitatea ca să nu fie autostradă la noi, se pot face multe
lucruri în acest sens.
agy Imre: Am văzut cazuri concrete când în unele localităţi terenul valora 20 de E/mp,
localităţi în care majoritatea populaţiei este de etnie română, iar în celelalte localităţi terenul
valorează numai 4E/mp.
Jurista: Dacă doriţi pot să completez preambulul Hotărârii cu textele legale incidente.
Butyurka Péter Pál: se poate invoca şi Programul „4atura 2000”.
Csiki Sándor: 4u înţeleg obiecţiile secretarului.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord ca hotărârea să fie completată, numai în
ceea ce priveşte preambulul cu actele normative la care se poate face referire, fără să fie
modificată partea dispozitivă.
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Da: 11
u: 2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea irajului nr. 39/29.04.2011, privind aprobarea modificării şi reformulării
Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea irajului nr. 30/2008.
Jurista: Prezintă adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: u: 13

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de folosinţă a terenului sintetic situat în
oraşul Miercurea irajului, str. irajului nr. 3.
Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre.
Bíró József Attila: Consider că este prea mult 60 de lei/oră, sunt terenuri sintetice şi în
localităţile învecinate, unde taxa este mai mică.
agy Imre: Între ce ore ar avea acces copii?
Kacso Vimos: Se consumă destul de multă energie electrică.
Viceprimar: Cu ocazia evenimentelor organizate de instituţia noastră nu trebuie plătit.
Dl. Veress Zoltan este responsabilul, el cunoaşte şi programul.
Barabás Lóránt: Propun ca taxele să fie aşa cum a propus dl. viceprimar, el cunoaşte
cheltuielile.
Dr. Tőkes Endre: Să nu se întâmple ca şi persoane de 25 de ani să intre pe teren cu
copii.
agy Imre: 4u cunosc cheltuielile necesare pentru funcţionare, ar trebui stabilit
program maxim până la ora 24.
Kacsó Vilmos: Primarul de la Găleşti aşa a zis că va închiria mai ieftin decât noi terenul
sintetic.
Preşedinte: Propun să acceptăm propunerea viceprimarului, dacă va fi necesar vom
stabili şi program.
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Csiki Sándor: Este probabil că nu va fi un lucru benefic din punct de vedere economic.
Ar fi bine să avem mai multe ore de sport.
Dat fiind faptul că, am câştigat campionatul în Ungaria am primit invitaţie şi pentru anul
viitor, sper că o să primim sprijin şi în continuare.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, conform propunerii viceprimarului.
Da: 9
u: 4

8. Diverse.
Viceprimar: Aţi văzut publicaţia de vânzare pe care v-am comunicat-o cu materialul
şedinţei, ştiu că este un preţ mare, dar ar trebui să vă gândiţi la posibilitatea de cumpărare al
imobilului.
Avem şi o problemă de asistenţă socială, am primit o cerere din partea lui Kilyén Csaba,
au un copil care a fost încadrat în grad de handicap cu asistent personal, ar trebui angajat o
persoană lângă el dar nu avem fondurile necesare pentru plata cheltuielilor salariale, trebuie
să găsim o soluţie.
agy Keresztesi Jenő: aşa am discutat ultima oară că persoanele care obţin certificatele
de încadrare în grad de handicap cu asistent personal să nu fie discriminaţi, fiecare să fie
aangajaţă.
Jurista: În luna iulie vom pune pe ordinea de zi a şedinţei această problemă.
Bartok Iosif: Şi în cazul dlui Berecki Victor ar trebuie să procedăm la fel.
Dr. Tăkşs Endre: Când se vor face amenajări la cabinete medicale?
Viceprimar: Avem 110.000 lei la capitolul Asistenţă Socială, sper că 40.000 lei vom
putea cheltui şi pentru amenajări la cabinete medicale.
Dr. Tőkés Endre: Ar trebui schimbate geamurile, ar trebui acoperiş peste scara nouă.
Viceprimar: Cum o să avem bani vom şi începe lucrările.
Imreh Attila: Ar trebui făcut ceva şi la Şcoala din Sântana să facem măcar acoperişul şi
să folosim materialul lemnos.
Viceprimar: 4u putem solicita de la investitor să facă lucrarea fără bani.
Imreh Attila: Aşa ştiu că la căminul cultural trebuie făcut mansardarea din fonduri
proprii, avem în jur de 30 mc de lemn, care se poate folosi.
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agy Keresztesi Jenő: Avem hotărâre de consiliu pentru cheltuirea sumei de 100.000 lei
pentru cabinete medicale, rugăm pe contabilul să facă demersuri, să se facă eforturi, dacă am
avea 120.000 lei pentru cumpărarea imobilului din Sântandrei, să avem bani şi pentru acest
lucru.
Gunoiul de la Beu nu a fost transportat de mult timp, la piaţă nu se strânge aşa cum ar
trebui gunoiul , ar trebui diminuat salariul persoanei responsabile.
Ar trebui cumpărate produse pe care sunt inscripţionate denumirile în 2 limbi.
Csiki Sándor: Atmosfera în Consiliul Local este bună, este păcat că peste 1 an o să fie
alegeri, ar trebui să amplasăm un monument de mare valoare în centrul oraşului, este
important şi statuia „Prinţului Csaba”, dar ar mai trebui şi o altă statuie.
Suntem invitaţi la Festivalul Ciocolatei din Szerencs, Ungaria.
În perioda 08 – 09.07.2011 la Verőce, Ungaria se organizează manifestări culturale, la
care o să fie reprezentat şi Valea 4irajului.
Managerul nu ne informează îndeajuns de bine, se vede că este din Acăţari, este un
specialist bun, dar nu este preocupat suficient de bine de problemele noastre.
Csiki Sándor: Cine a participat din partea oraşului la manifestările din Hajdudorog?
Viceprimar: Secretarul a fost cu 3 profesoare.
Biró József Attila: Ar trebui pietruite încă 2 străzi în Sântandrei, ar trebui amenajat
terenul de sport în Tóköze şi strada de acces. Înţeleg că nu avem bani, dar pe drumul din
Sântandrei nu se poate circula.
S-a adoptat o hotărâre de consiliu local pentru interzicerea circulaţiei, s-a făcut ceva în
acest sens.
S-au întâmplat multe lucruri bune în localitate, mai multe persoane ar trebui premiate,
ar trebui făcut premiere în public.
Solicit ca materialul şedinţei să fie trimis şi în limba maghiară.
Am văzut că există un ziar al Primăriei Miercurea 4irajului, ar trebui ca acest ziar să
nu fie ziarul de propagandă al UDMR –ului înainte de alegeri.
Viceprimar: Este numai ziarul Primăriei, nici măcar a consiliului local.
Kacsó Vilmos: Şcoala noastră pe jumătate este demolată, plouă prin acoperiş, la noi
numai s-a demolat, nu s-a construit nimic încă.
Ce o să fie cu şanţurile şi cu podurile?, ar trebui reamenajate exact aşa cum au fost.
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Viceprimar: Simon este diriginte de şantier, se poartă discuţii cu privire la modul de
reamenajare.
Kacso Vilmos: Ce o să fie cu parcul de la A4L?
Viceprimar: Executantul lucrărilor de la parcul central a făcut contestaţie pentru că nu
am fost de acord ca şi lucrările de la parcul A4L să fie realizate de el. Am primit răspunsul la
contestaţie şi s-a respins contestaţia lui, dar din păcate din acest motiv nu se pot realiza
lucrările la parcul de la A4L până la 01 august2011.
Kacsó Vilmos: De ce a fost dus o staţie de autobuz pe terenul de fotbal?
Viceprimar: 4u putem repara tot drumul, dar putem pune balast pe o parte a drumului în
Sântandrei.
Biro Jozsef Attila: Ar trebui discutat cu executantul.
Kacso Vilmos: Legat de manifestările din data de 1 august 2011 sunt ceva modificări?
agy Imre: Legat de poduri, să insistăm să se refacă podurile exact aşa cum au fost
înainte să fie distruse. De ce trebuia ca dl. Szavuj Zsigmond să măsoară podurile dacă noi am
făcut măsurători topografice pe bani grei. Podurile ar trebui să fie de mărimea porţilor mari.
Care este situaţia cu Programul informatic care trebuia aplicat începând cu martie la casierie
şi la contabilitatea ROL?
Barabás Lórant: Stâlpii pentru indicatoare ar trebuie reparate, de ex. în Lăureni.
Coşurile de gunoi stau în toate direcţiile, ar trebui reglate.
Matyás János: De la Mór am primit în donaţie foarte multe lucruri valoroase.
Kicsi Elemér: Am fost suprins că am fost invitat la şedinţă, sunt mulţumit de faptul în
care colaborez cu viceprimarul.
Ar trebui să îmi cereţi câteodată părerea cu privire la anumite probleme.
În ceea ce priveşte modernizarea la şcoli, la Lăureni peste 3 – 4 ani nu o să mai avem
copii, la Moşuni acum 15 ani a fost renovată şcoala, o sală nici măcar nu este folosită.
La Sântandrei nu este nevoie de campus şcolar. Urbanistul este din Sântandrei, de asta
trebuie făcut acolo campus, nu era nevoie, nu înţeleg pentru cine se face campus, cred că nu ar
fi de nici un folos.
Ar fi trebuit amenajate săli pentru că va trebui să ne mutăm din imobilul situat în str.
Trandafirilor nr. 6.
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Tordai intră în imobilul din str. Trandafirilor nr. 6 când vrea fără să fim anunţaţi mai
înainte.
Viceprimarul m-a invitat la o discuţie în legătură cu internatul şcolar, ar fi fost bine să
fiu invitat la şedinţa de consiliu.
Matyás János: Eu am votat într-un fel pentru că aşa consideram că este bine.
Kicsi Elemér: Directorul Grupului Şcolar nu a fost în cunoştinţă de cauză în ceea ce
priveşte internatul şcolar. Puteţi să cereţi părerea mea oricând, poate vă pot ajuta cu sfaturi.
4u ar trebui să ne gândim să cumpărăm un imobil în Sântandrei pentru o şcoală nouă, ar trebui
să extindem ceea ce există.
Cele declarate de dl. Primar, în sensul că persoanele din partea de sus a Văii 4irajului
vor duce copii la Sântandrei nu are nici o bază.
Csiki Sándor: Kacso Vilmos şi eu nu putem fi nepărtinitori, dar consilierul 4agy Imre
poate invita la şedinţa comisiei de specialitate directorii şcoliilor cu ocazia luării deciziilor
importante.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din data
de 29 iunie 2011.

Preşedinte de şedinţă
Mátyás János

Avizat - Secretar
agy Zsigmond
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