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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 25 mai 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.345/20 mai 2011.      

Sunt prezenţi 11  consilieri.  

Lipsesc consilierii locali:  (agy Imre, Dr. Butyurka Péter Pál, Simonfi László. 

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

Zoltan – managerul Microregiunii Valea (irajului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyás János. 

 

Preşedinte: Vă rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 29 aprilie 

2011. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 

�u: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 25 mai 2011 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cheţani la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

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

Miercurea �irajului. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulaţiei, staţionării pe 

drumurile publice din oraşul Miercurea �irajului. 

4. Diverse. 

 

Viceprimar: Propun ca ordinea de zi să fie modificată, deoarece sunt şi alte probleme 

care trebuie discutate în regim de urgenţă, după cum urmează:  

 

               Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului General privind cheltuielile 

necesare realizării investiţiei „Extindere reţea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea 

�irajului, judeţul Mureş, precum şi a indicatorilor tehnico – economici. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării in administrare de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului „Extindere reţea de canalizare şi racorduri 

în oraşul Miercurea �irajului, judeţul Mureş” şi a terenurilor aferente acestuia, situate în 

oraşul Miercurea �irajului, judeţul Mureş din domeniul public  public al UAT, pe perioada 

realizării proiectului prin Programul �aţional de Dezvoltare a Infrastructurii. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la 

obiectivul de investiţii Modernizare drumuri interioare în oraşul Miercurea �irajului - 

judeţul Mureş cu lungimea de 6417 ml şi a terenurilor aferente acestuia, situate în oraşul 

Miercurea �irajului, judeţul Mureş. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării in administrare de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului Modernizare drumuri interioare în oraşul 

Miercurea �irajului - judeţul Mureş cu lungimea de 6417 ml şi a terenurilor aferente 

acestuia, situate în oraşul Miercurea �irajului, judeţul Mureş din domeniul public  public al 

UAT, pe perioada realizării proiectului prin Programul �aţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii 

 

Preşedinte: Rog să se voteze propunerea dlui viceprimar. 

Da: 11 

�u: -  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cheţani la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

Jurista: Prezintă proicetul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 

�u: -  

 

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

Miercurea �irajului. 

Antal Zoltan: prezintă detaliat programul manifestărilor – Târg Turistic – Expoziţia 

produselor din Valea (irajului  şi bugetul acestor manifestări. 

Viceprimar: În ceea ce priveşte solicitarea Asociaţiei Pentru Beu, propun ca această 

solicitare să fie rezolvată de instituţie fără rectificare de buget. 

Kacso Vilmos: Suma solicitată nu este prea mare? 

Barabas Lorant: Este un program de 2 zile. 

Biro Jozsef Attila: Cine decide că în fiecare an toate mesele festive să fie organizate în 

Restaurantul dlui Tordai? 

�agy Keresztesi Jeno: Programul este bun, dar de ce nu aţi organizat manifestările pe 

ziua tradiţională de 1 august? 

Viceprimar: Totul va fi organizat aşa cum a fost şi până acum, dar fără scenă pe 1 

august. 

Preşedinte: Ar trebui ca 1 august şi din acest an să fie tradiţionalul 1 august. 

Csiki Sandor: Avem o directoare la Căminul cultural care a primit o distincţie foarte 

prestigioasă, aşa ştiu că ea încă nu a fost întrebată în legătură cu programul manifestărilor, aşa 

este? 

Biro Jozsef Attila: Până la manifestări se va putea inaugura şi parcul de la locuinţele 

A(L? 

Viceprimar: Da. 

Biro Jozsef Attila: Ziua de 1 august este o zi tradiţională, să apară şi pe afişe. 

�agy Keresztesi Jeno: 1august este o zi tradiţională de secole, să nu se rupă cu 

tradiţiile. 
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Antal Zoltan: Propun ca o pereche să plătească 100 de lei la prezentarea de vin şi la 

programul artistic. 

Barabas Lorant: Propun să stabiliţi atribuţii pentru noi consilieri locali, vă ajutăm cu 

plăcere.  

Csiki Sandor: De 20 de ani dna Kadar Gyongyi a organizat programele pentru ziua de 

1 august, ar  trebui să vă consultaţi şi cu dânsa. În ceea ce priveşte programul vă dau nota de 

10. 

Keresztesi Erno Barna: Oamenii trebuie să ştie că o bună parte din suma alocată din 

buget pentru manifestări se va recupera din taxele pentru ocuparea domeniului public. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 

�u: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulaţiei, staţionării pe 

drumurile publice din oraşul Miercurea �irajului. 

Viceprimar: Avem mai multe propuneri, ar trebui amenajat şi o parcare. 

Keresztesi Erno Barna: Eu nu propun să aprobăm varianta propusă de poliţie, 

deoarece familia Kocsis are la adresa indicată o firmă, trebuie să descarce marfa primită, nu 

putem interzice staţionarea autovehicolelor pe aceea porţiune de drum. 

Barabas Lorant: În ceea ce priveşte interzicerea circulaţiei pe sectorul de drum din 

faţa Bisericii Unitariene şi până la Şcoala Generală propun blocarea drumului în intervalul 

orar pe care o să aprobăm. 

Keresztesi Erno Barna: Sunt mai multe posibilităţi, putem amplasa o barieră şi să dăm 

cheie pentru riverani. 

�agy Keresztesi Jeno: Drumul este lat, am putea interzice în mod permanent circulaţia 

pe o parte a drumului, iar pe partea cealaltă să fie circulaţia pietonală. 

Csiki Sandor: Fiecare consiliu a încercat acest lucru, dacă reuşiţi voi o să vă dau nota 

10. 

�agy Keresztesi Jeno: Sunt persoane care nu iau în considerare indicatoarele, Poliţia 

să urmărească, în alte oraşe se poate reglementa circulaţia,  la noi de ce nu se poate. 

Barabas Lorant: să dăm această atribuţie poliţiştilor locali. 
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Bartok Iosif: Ar trebui să facem ceva şi în faţa Bisericii Reformate ca maşinile să nu 

poată să se parcheze chiar şi la ieşire. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre pe articole. 

1. Se aprobă interzicerea staţionării autovehiculelor în strada Trandafirilor în faţa 

imobilelor cu nr. administrativ 20 – 22, pe ambele sensuri de mers. 

Da: -  

�u: 11 

2. Se aprobă interzicerea circulaţiei oricărui vehicul în centrul oraşului Miercurea 

(irajului,  str. Bocskai István pe porţiunea de drum cuprinsă între Biserica Unitariană şi 

Şcoala Generală Miercurea (irajului în zilele de: luni  - vineri, între orele 1700 -  0600 ,  

               sâmbătă şi duminică, între orele 0000 - 2400     

Da: 11 

�u: -  

3. Se aprobă interzicerea opririi şi staţionării autovehiculelor în strada Bocskai 

István în faţa imobilelor cu nr. administrativ 1 - 3, pe ambele sensuri de mers. 

Da: 11 

�u: -  

 

4. Se aprobă amenajarea unei parcări pe terenul aflat în domeniul public al oraşului 

Miercurea (irajului vizavi de imobilele cu nr. administrativ 1 – 3 din strada Bocskai István. 

Da: 11 

�u: -  

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului General privind cheltuielile 

necesare realizării investiţiei „Extindere reţea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea 

�irajului, judeţul Mureş, precum şi a indicatorilor tehnico – economici. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 

�u: -  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării in administrare de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului „Extindere reţea de canalizare şi racorduri 

în oraşul Miercurea �irajului, judeţul Mureş” şi a terenurilor aferente acestuia, situate în 

oraşul Miercurea �irajului, judeţul Mureş din domeniul public  public al UAT, pe perioada 

realizării proiectului prin Programul �aţional de Dezvoltare a Infrastructurii. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 

�u: -  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la 

obiectivul de investiţii Modernizare drumuri interioare în oraşul Miercurea �irajului - 

judeţul Mureş cu lungimea de 6417 ml şi a terenurilor aferente acestuia, situate în oraşul 

Miercurea �irajului, judeţul Mureş. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 

�u: -  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării in administrare de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului Modernizare drumuri interioare în oraşul 

Miercurea �irajului - judeţul Mureş cu lungimea de 6417 ml şi a terenurilor aferente 

acestuia, situate în oraşul Miercurea �irajului, judeţul Mureş din domeniul public  public al 

UAT, pe perioada realizării proiectului prin Programul �aţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 

�u: -  

 

Preşedinte: Constat că a sosit şi consilierul local Butyurka Peter Pal. 
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8. Diverse. 

Barabas Lorant: La Şcoala Generală clasa I se va muta la fosta Casa de copii? 

Viceprimar: Am discutat numai despre clasele 3 – 4, dacă va trebui să predăm clădirea 

din str. Trandafirilor nr. 6. 

Barabas Lorant: Asfaltarea drumului după canalizare – în acest moment calitatea 

drumului este foarte proastă. 

Drumul din Sântandrei este inpracticabil. 

Viceprimar: Se va rezolva în parte, în curând, jumătate din drum va fi betonată. 

Barabas Lorant: Ce se va întâmpla cu extinderea canalizării? 

Viceprimar: Am depus deja 2 proiecte în acest sens.  

S-a început lucrarea de introducere a reţelei de apă, în cât timp trebuie refăcute 

şanţurile şi drumurile după lucrări? 

Ce putem face ca să eficientizăm lucrurile, de 2 luni am zis să facem o listă cu 

persoanele care nu au plătit impozitele şi taxele locale? 

S-a făcut informatizarea sistemului de impozitare? 

Cum am putea rezolva curăţenia în cimitire? 

Propun să convocăm pe cei interesaţi şi să căutăm modalităţi  de rezolvare. 

Kacso Vilmos: Şanţurile ar trebui cosite. În legătură cu reparaţiile de la Şcoala 

generală din Tâmpa nu s-a întâmplat nici până în momentul de faţă nimic. 

Biro Jozsef Attila: La porţile oraşului ar trebui făcute amenajări, pentru că aşa nu 

arată bine. Propun ca iluminatul public să nu  funcţioneze pe fiecare stâlp, ci pe un stâlp da pe 

unul nu. 

�agy Keresztesi Jeno: Propun ca toate cimitirele să fie cuprinse în programul de 

curăţenie. 

Csiki Sandor: În sfârşit s-a mutat poarta secuiască la Grupul şcolar. 

- La al 7- lea competiţie de fotbal pe ţară  ne –am clasat pe locul 3 din 8 echipe. 

Dr. Butyurka Peter Pal: Plângerea proprietarilor de terenuri din Lăureni, aşa ştiu că 

au depus o plângere şi la Poliţie,  ce s-a întâmplat? 

Viceprimar: Am organizat şedinţă pe această temă, sper că se va rezolva. 
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�agy Keresztesi Jeno: Moga Cristian să ţină atâtea oi, cât teren are şi nu 600, cât are 

acum. 

 În legătură cu autostrada nu aşa au ieşit informaţiile cum am decis. 

Dr. Tokes Endre: Aş dori să vă întreb dacă se vor continua lucrările de renovare la 

cabinetele medicale. 

Viceprimar: Imediat după ce vom avea fonduri la dispoziţie vom continua lucrările de 

renovare. 

Imreh Attila: Iluminatul public ar trebui să funcţioneze între orele 22 – 05 şi nu atunci 

când soarele este deja sus. 

Bartok Iosif: În legătură cu problema din satul Lăureni, propun ca de fiecare dată 

paguba să fie evaluată, iar cel care a cauzat paguba să plătească. 

Porţiunile de drum care au fost asfaltate  deja s-au lăsat în jos. În legătură cu 

autostrada mulţi au vrut autostradă, dar au primit o serie de întrebări după aceea, oamenii nu 

sunt în cunoştinţă de cauză. 

Keresztesi Erno Barna: Poarta de la Grupul Şcolar, cine a avut idea de a se intra pe 

partea laterală? Muncitorii primesc tichete de masă?  

Jurista: (u se dau tichete de masă, ci drepturi negociate în contractul colectiv de 

muncă. 

Keresztesi Erno Barna: Repararea drumurilor din oraş ar putea să se ţină chiar şi 3 – 

4 ani, ar trebui căutate soluţii, poate sunt modalităţi. Ce s-a întâmplat cu hotărârea luată în 

legătură cu Programul Rabla? 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de viceprimar, secretar,  

jurista. 

 Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din 25 

mai 2011. 

 

Preşedinte de şedinţă 

     Mátyás János     Avizat - Secretar 

         �agy Zsigmond 


