ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 martie 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. 227/25 martie 2011.
Sunt prezenţi 12 consilieri.
Lipsesc consilierii locali: Csiki Sándor şi Mátyás János, Imreh Attila, Dr. Tőkés
Endre.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, consilierul juridic,
consilierul contabil, poliţistul local Kovács Levente Lajos, Asztalos Ioan – localnic din satul
Şardu 8irajului, reprezentanţii presei locale, un operator şi un reporter de la postul public
TVR, Kátai Csaba, localnic echipat cu videocameră, cetăţeni.
Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Keresztesi Ernő Barna.

Preşedinte: Vă rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 23
februarie 2011.
agy Keresztesi Jenő: Din procesul verbal al şedinţei din luna februarie 2011 nu
rezultă ceea ce am discutat în legătură cu cuantumul veniturilor care trebuie folosite la
aplicarea Legii 416, conform noilor modificări.
Jurista: Prezintă explicaţiile legale.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 10
u: -
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Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 30 martie 2011
1. Prezentarea de către Primarul oraşului Miercurea

irajului a raportului privind

starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea irajului.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de către
comisiile de inventariere, cu obiectele propuse spre casare.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului achiziţiilor
publice pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea
irajului nr. 84/22.12.2010.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării în anul 2011 a unui
autoturism prin „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” în vederea
dotării Poliţiei Locale din oraşul Miercurea irajului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la
SC Compania Aquaserv S.A Tg. Mureş sub nr. 202662/05.03.2010 şi la A.D.I. Aqua Invest
Mureş sub nr. 22/05.03.2010.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.
105/1996, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea

irajului şi Dl. Magyari

Laszlo, cu privire la imobilul situat în Miercurea irajului.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.
2230 din data de 30.03.2009, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea

irajului

şi SC BLUE CO SRL.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi actualizării Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Miercurea irajului nr. 28 din 25 aprilie 2003.
11. Proiect de hotărâre privind traseul autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi, tronsonul
Tirimia – Măgherani.
12. Discutarea cererii depuse de Grupul Şcolar „Bocskai István” din oraşul
Miercurea irajului.
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13. Diverse.

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi.
Bíró József Attila: Văd că nu s-a pus nici acum pe ordinea de zi a şedinţei proiectul
de hotărâre privind declararea zilei de 15 martie zi de sărbătoare legal, în ciuda faptului, că
viceprimarul a promis-o la şedinţa trecută..
Butyurka Péter-Pál: Consiliul local poate să decidă ce fel de proiecte de hotărâri
vrea să adopte.
Viceprimar: Întrebaţi-l pe domnul primar, eu nu am nici un amestec în treaba asta.
Primar: 8u am pus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru că nu am considerat
că trebuie să se voteze în această privinţă.
Bíró József Attila: Ar fi bine ca consiliul să decidă, despre ce vrea sau nu vrea să
voteze şi primarul să nu hotărească în locul consiliului.
Preşedinte: Dat fiind faptul că la şedinţă participă dl. Balogh István şi reprezentanţii
mass-media, rog să se voteze dacă sunteţi de acord cu schimbarea ordinii de discutare ale
proiectelor de hotărâri, în sensul ca punctele 9, 11 să fie discutate mai întâi.
Da: 10
u: -

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.
2230 din data de 30.03.2009, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea

irajului

şi SC BLUE CO SRL.
Barabás Lóránt: Comisia noastră de specialitate este de acord cu solicitarea SC
BLUE CO8 SRL.
Balogh Istvan: Am discutat cu banca am dori să deschidem o linie de credit, dar
banca nu este de acord numai în condiţiile arătate în solicitarea noastră.
Preşedinte: Constat faptul că, în timpul discuţiilor a sosit şi dl. consilier Imreh Attila.
Balogh István: Vă rog să cumpătaţi şi asupra cererii depuse de noi, prin care am
solicitat vânzarea terenului.
Bartók Iosif: Am avut motivele noastre pentru care nu am vrut să vindem terenul.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
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Da: 11
u: 11. Proiect de hotărâre privind traseul autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi, tronsonul
Tirimia – Măgherani.
Preşedinte: A sosit şi dl. consilier Dr. Tőkés Endre.
Bartók Iosif: Comisia noastră de specialitate nu este de acord cu autostrda, nu se
agrează acest tronson.
agy Imre: 8ici noi nu suntem de acord cu construirea autostrăzii.
Secretar: Prezintă aspectele pentru care consideră că, proiectul de hotărâre nu este
întocmit conform legislaţiei în vigoare.
Cu privire la proiectul de hotărâre înaintat de un nr. de 9 consilieri locali sub
denumirea ,,Proiect de hotărâre privind traseul autostrăzii Târgu-Mureş-Iaşi, tronsonul
Tirimia – Măgherani”.
1. Proiectul de hotărâre nu întruneşte cerinţele prevăzute de LEGE

8r. 24 din 27

martie 2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative.
Conform art. 7 din actul normative sus menţionat:
,,Forma de redactare a actelor normative”
(1) Proiectele de legi, propunerile legislative şi celelalte proiecte de acte normative se
redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice.
(2) Prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un
caracter obligatoriu.
(3) Dispoziţiile cuprinse în actul normativ pot fi, după caz, imperative, supletive,
permisive, alternative, derogatorii, facultative, tranzitorii, temporare, de recomandare sau
altele asemenea; aceste situaţii trebuie să rezulte expres din redactarea normelor.
(4) Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi
sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. 8u se folosesc termeni cu încărcătură afectivă.
Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea
dispoziţiilor.
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2. În al doilea rând consider că adoptarea unei asemenea hotărâre excede sfera de
competenţă a consiliului local, deoarece construcţiile de autostrăzi sunt investiţii de interes
naţional şi nu este condiţionată de consultarea prealabilă a consiliului local.
Acestea sunt cel puţin 2 argumente importante, pentru care eu nu-mi pot asuma
răspunderea. Acest proiect de hotărâre nu dispune nimic, nici nu am fost consultat la
redactarea lui, aşa cum prevede art. 45 alin. (6) din Legea administraţiai publice locale şi
oricum degeaba aşi fi bătut capul, nu aş fi fost în stare să scot ceva, deci nu pot să-l
contrasemnez pentru legalitate.
Legea îmi conferă dreptul ca în cazurile în care consider că o hotărâre de consiliu nu
respectă legile în vigoare, să nu contrasemnez hotărârea.
Bíró József Attila: Se caută fel şi fel de motive pentru a nu se putea. Se fac deja
măsurători, am depus şi o motivaţie în acest sens, documentaţii de la diferite organizaţii din
care rezultă aspectele negative legate de construirea autostrăzii.
Viceprimar: Am solicitat ca să avem intrare pe autostradă la intersecţia din Tâmpa,
dar nu aşa este întocmit proiectul, am avea intrare mai sus undeva între Miercurea 8irajului
şi Tâmpa. Sunt opinii pro şi contra, nu putem aprecia poziţia negativă a unor specialişti din
Ungaria, ţară care are deja un sistem de autostrăzi bine pus la punct.
Primar: Toate Primăriile şi –au dat avizul, Certificatul de urbanism nu a fost eliberat
de noi, ci de către Consiliul Judeţean Mureş, cu modificările propuse de noi.
Bartók Iosif: Procesul verbal întocmit de comisia de specialitate va apărea undeva?
Secretar: Da, comunicăm şi aceste acte Instituţiei Prefectului.
Bartók Iosif: 8imeni din acest consiliu nu ştie despre ce este vorba.
Primar: 8u trebuia hotărâre în acest sens din partea Consiliului Local.
Viceprimar: Chiar pentru data de astăzi am convocat persoanele care au terenuri
lângă intrarea pe autostradă, noi am propus 2 variante. S-au prezentat cca 25 de persoane.
Am solicitat de la urbanist să formuleze din nou o solicitare pentru schimbarea
amplasamentului pentru intrarea pe autostradă.
Dr. Butyurka Péter-Pál: 8u este vorba de intrarea pe autostradă, m-am întâlnt cu
preotul reformat, nu este de acord şi după spusele lui nici oamenii nu sunt de acord cu
construirea autostrăzii.
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Consider că hotărârea este fundamentată şi motivată în mod corespunzător:
Asociaţia apicultorilor cu 150 de membri nu este de acord, practic activitatea acestor oameni
ar înceta, acest proiect este în contradicţie cu Programul Microregional,

autostrada

dăunează sănătăţii, este un proiect de hotărâre cu privire la menţinerea sănătăţii aomenilor
noştrii. 8umai 3% din populaţie beneficiază de avantajele oferite de autostradă,

restul

populaţiei are numai de suferit.
Valea 8irajului este cuprins şi în Programul 8atura 2000, nici cu acest program nu
este compatibil autostrada, nici cu turismul.
Primar: Ar trebui comparate lucrurile pozitive cu lucrurile negative.
Viceprimar: 8u este adevărat ceea ce zice dl. consilier Butyurka, numai preotul
reformat nu a fost de acord, 90% din proprietarii de terenuri au fost de acord.
Dr. Butyurka Péter-Pál: 8oi pur şi simplu nu vrem să se construiască autostrada,
trebuie convocat în acest sens şi o şedinţă la nivel de microregiune, rog primarul ca în calitata
sa preşedinte al Asociaţiei Valea 8irajului să convoace pe toţi primarii, viceprimarii şi
consilierii locali din microregiune, ca să adopte hotărâri similare.
Primar: Rog să veniţi cu propuneri concrete.
agy Imre: S-a spus ceea ce doream să spun, nu s-a decis prin hotărâre de consiliu
nici faptul construirii autostrăzii, nici amplasamentul acestuia.
Primar: Argumentele pentru autostradă sunt faptul că, nu avem locuri de muncă,
dacă am avea infrastructură rutieră am putea atrage investitori, dezvoltarea economică a
regiunii şi a localităţii noastre ar fi deosebit de important.
agy Keresztesi Jenő: Dacă consideraţi că autostrada nu atrage lucruri negative
doresc să arăt faptul că, Primarul oraşului Aszod a spus că autostrada nu a creat nici un loc
de muncă. Dl. Sofalvi a fost convocat la şedinţă?
Viceprimar: 8u eu am convocat proprietarii de terenuri, ci inginerii instituţiei
noastre.
Bíró József Attila: Valea 8irajului esteuna dintre zonele dens populate din Ardeal,
suntem împotriva tronsonului în întregime şi vom folosi toate mijloacele ca să demonstrăm
acest lucru.
Primar: Aveţi alte propuneri pentru crearea de noi locuri de muncă?
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Bíró József Attila: Unde este autonomia locală a consiliului local dacă ziceţi că
autostrada este un proiect naţional.
Imreh Attila: Sunt împotrivă, autostrada ar tăia în 2 satul Sântana, nu s-au discutat
variantele, dacă trebuie nodul rutier măcar să facă cât mai departe.
Barabás Lóránt: 8e plângem că nu avem infrastructură rutieră, când se pune
problema că am putea avea, atunci suntem împotrivă.
În ceea ce priveşte turismul, autostrada sigur ar ajuta dezvoltarea turismului, în
domeniul agriculturii peste tot în lume unde am fost lângă autostradă am văzut terenuri
frumos cultivate. Apicultorii îşi duc familiile de albine în satele învecinate.
Viceprimar: Foarte multe terenuri sunt lăsate în paragină, mult mai multe cât ar
ocupa autostrada.
agy Keresztesi Jenő: Sunt puţine persoane care doresc să meargă spre est,
tronsonul nu duce prin terenuri nelucrate, ci prin terenurile de cea mai bună calitate,
terenurile în paragină sunt lăsate nelucrate din cauza animalelor sălbatice.
Bartók Iosif: Autostrada ocupă terenuri agricole pe lângă 8iraj, teren din care
trăiesc multe persoane, terenurile cele mai valoroase. Microregiunea o să aibă de pierdut,
să ducă autostrada pe valea Mureşului sau pe Valea Gurghiului.
Dr. Butyurka Péter-Pál: Se vor dezmembra parcelele şi aşa destul de mici,
agricultura trebuie să existe câtă vreme trebuie să mâncăm. Dl. Dr. Tőkés să zică ce părere
are despre nocivitatea autostrăzii asupra sănătăţii.
Secretar: Proiectul de hotărâre nu este corespunzător din nici un punct de vedere.
Barabás Lóránt: Dl. consilier Butyurka zice că autostrada este împotriva tuturor,
propun să fie convocat adunarea Primarilor din Valea 8irajului, ca să fie înrebaţi, nu cred
că cineva ar fi împotrivă.
agy Imre: Zarzavaturile nu vor mai fi bio şi nici nu cred că vor fi înfiinţate noi
locuri de muncă. Credeţi că oamenii de la sat vor fi angajaţi pe utilaje grele? Putem să ne
opunem, nu? Consiliul Local poate să - şi expună părerea, nu?
agy Keresztesi Jenő: Dacă dl. secretar vede că acest proiect de hotărâre nu este
bun, să ne ajute să se facă în mod corespunzător. 8u s-a făcut abordarea corectă a acestei
teme nici la nivel local, nici la nivel judeţean.
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Bíró József Attila: 8u am avut suficiente informaţii, eu am făcut acest proiect de
hotărâre, puteţi să ne ajutaţi. Prezintă prevederile proiectului de hotărâre. Propun să se
voteze, dacă Prefectura va notifica hotărârea asta este, adoptăm la urmă o hotărâre
modificată.
Butyurka

Péter-Pál:

Să

fie

convocat Asociaţia

Microregională, primarii,

viceprimarii, consilierii locali.
Viceprimar: Puteţi să vă împotriviţi, dar nu s-a cerut hotărâre de consiliu în acest
sens.
Butyurka Péter-Pál: Solicit ca şi propunerea mea modificatoare să fie cuprinsă în
proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord cu propunerea dlui Butyurka PéterPál.
Da: 9
u: 3

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 9
u: 3

1. Prezentarea de către Primarul oraşului Miercurea

irajului a raportului privind

starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
agy Keresztesi Jenő: Am văzut în anexele la raportul Primarului faptul că, se cer
950.000 lei pentru construirea şcolii ca să fie schimbat terenul cu Biserica Ortodoxă.
Primar: Puteţi să ziceţi ce vreţi dar au CF.
agy Keresztesi Jenő: Este dată concretă, banii ceruţi nu sunt pentru reparaţii, aşa
era vorba că nu facem nimic.
Primar: Pe baza hotărârii am semnat protocolul, eu mă ţin de cuvânt, să nu
interpretaţi vorbele noastre.
Bartók Iosif: Din raport lipseşte partea cu piaţa, ar trebui să facem demersuri în
vederea autorizării. Ar trebui să ştim cât am încasat din taxele de piaţă? Pot să spun, că de
când sunt în acest consiliul nu am văzut un raport aşa de amănunţit şi bine elaborat.
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Keresztesi Ernő Barna: Înainte de anul 2008 cât am încasat din închirierea sălilor de
sport? Am văzut că am făcut bani frumoşi din închirierea sălii de sport.
Bíró József Attila: Este un raport bun, dar trebuia să primim un raport şi pentru
activitatea microregiunii.
Barabás Lóránt: Ştiam aceste lucruri şi înainte dar acum le-am primit mult mai
sintetizat. Veniturile au crescut de când avem administrator desemnat la Sala de sport.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea irajului.
Contabil: Prezintă proiectul de hotărâre.
Bíró József Attila: Pentru Proiectul Casa verde trebuie să plătim 55.000 lei?
agy Keresztesi Jenő: Dacă calculez bine cheltuielile neeligibile, vor fi de 60 % din
totalul cheltuielilor.
agy Imre: Din 55.000 lei am putea cumpăra un cazan ultra performat.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 10
u: 2

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de către
comisiile de inventariere, cu obiectele propuse spre casare.
Bartók Iosif: Toate sunt bunuri care pot fi casate?
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 12
u: -

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului achiziţiilor
publice pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea
irajului nr. 84/22.12.2010.
Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Bíró József Attila: Aşa ştiu că am avut o hotărâre că, lucrările de întreţinere la parc
vor fie efectuate de muncitorii Primăriei, dar acum văd că lucrează alte persoane.
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Viceprimar: La serviciul public de construcţii al consiliului local nu mai avem forţa
de muncă necesară, s-au pensionat, unul a decedat.
Dr. Tőkes Endre: Ce se înţelege prin servicii sociale? Veţi continua lucrările
începute la cabinetele medicale?
Viceprimar: Partea neeligibilă pentru extinderea Centrului de îngrijire medico –
social 8iraj.
Dr. Butyurka Péter-Pál: Am votat ca diferitele lucrări să fie executate de muncitorii
serviciului public.
agy Keresztesi Jenő: Vor fi bani pentru repararea cabinetelor medicale, nu le-am
vândut, ne-am angajat că le vom moderniza, să facem tot posibilul pentru ca cabinetele
medicale să aibă un aspect civilizat. Este frumos raportul primarului, dar trebuie să întrebaţi
pe oamenii ce simt din toate acestea.
Viceprimar: Abia am putut cheltui 40.000 lei în 2011 pentru repararea cabinetelor
medicale, dacă consiliul local aşa decide mai putem aloca fonduri pentru această destinaţie.
Preşedinte: Trebuie văzut de unde putem aloca bani, este o prioritate pentru noi.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 12
u: -

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării în anul 2011 a unui
autoturism prin „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” în vederea
dotării Poliţiei Locale din oraşul Miercurea irajului.
Preşedinte: Rog comisiile de specialitate să-şi prezintă avizele.
Barabás Lóránt: Suntem de acord, dar să nu fie maşină scumpă.
agy Imre: Şi noi suntem de acord.
Bartók Iosif: Şi noi suntem pentru.
Kovacs Levente: Am avea mare nevoie de o maşină, ar fi indicat un Logan combi.
Dr. Tokes Endre: Din 60.000 lei cât s-a prevăzut în Programul achiziţiilor publice
pentru cumpărarea unei maşini, rog ca diferenţa să fie cheltuită pentru repararea cabinetelor
medicale.
Barabás Lóránt: Să nu cumpăraţi varianta Diesel.
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Preşedinte: Rog să se voteze
Da: 12
u: -

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 12
u: -

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la
SC Compania Aquaserv S.A Tg. Mureş sub nr. 202662/05.03.2010 şi la A.D.I. Aqua Invest
Mureş sub nr. 22/05.03.2010.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 12
u: -

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.
105/1996, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea

irajului şi Dl. Magyari

Laszlo, cu privire la imobilul situat în Miercurea irajului.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Barabás Lóránt: Suntem de acord, cu posibilitatea de reziliere unilaterală a
contractului prin notificare cu 30 de zile înainte.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 12
u: -
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi actualizării Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Miercurea irajului nr. 28 din 25 aprilie 2003.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
agy Keresztesi Jenő: Pct. 23 şi 24 sunt în contradicţie.
Secretar: S-a corectat deja.
agy Keresztesi Jenő: Mizeria de pe lângă clădirea administrativă a pieţi trebuie
găsit soluţie, am mai zis dlui viceprimar.
Viceprimar: Am vrut să sancţionez pe angajata responsabilă cu curăţenia din piaţă,
dar nu pot să exercit autoritatea mea asupra a 2 oameni, pentru că ies din biroul meu şi intră
în biroul Primarului.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 12
u: -

12. Discutarea cererii depuse de Grupul Şcolar „Bocskai István” din oraşul
Miercurea irajului.
Viceprimar: Dl. Primar m-a rugat să port o discuţie cu cei 2 directori, ieri a avut loc
discuţia. Consiliul de administraţie de la Grupul şcolar a decis să se solicite administrarea
internatului.
Barabás Lóránt: Am discutat problema în şedinţa comisiei de specialitate, suntem de
acord dacă şi cele 2 instituţii se vor înţelege.
Bartók Iosif: După contabilul nostru era mai bine să rămână la Şcoala Generală
împreună cu Grădiniţele.
Dr. Butyurka Péter-Pál: Câţi elevi sunt?
Viceprimar: 13 elevi, toţi din liceu, condiţia este preluarea şi a personalului
administrativ.
Dr. Tőkes Endre: Cu cât va fi mai bine pentru elevi?
agy Keresztesi Jenő: La instituţiile publice este normativul de personal, vor exista
disponibilizări? Sunt locuri de muncă pentru oraş, trebuia să vină directorii la şedinţă.
Kacso Vilmos: A decis Directorul de la liceu, noi numai a trebuit să dăm din cap.
Sunt aproape atâţia salariaţi câţi elevi, ar trebui să fie autofinanţat, poate vom ajunge să fie
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desfiinţată o instituţie din oraş. Investiţia de la liceu trebuie dusă până la capăt în primul
rând, şi după acea să se discute alte chestii.
Bíró József Attila: Toată lumea ar vrea să nu se piardă locurile de muncă.
agy Keresztesi Jenő: Poate că datorită experienţei contabilei de la Şcoală Generală
a mers bine până acum Internatul şcolar, se spune că, contabila de la Grupul şcolar nu
agrează preluare internatului şcolar.

13. Diverse.
Viceprimar: În privinţa negocierilor pentru imobilul din Sântandrei v-am comunicat
procesul verbal de negociere, dl. Barabas nu era acasă, iar pe dl. Biro nu l-am găsit. 8u dă
mai ieftin de 110.000 lei. La următoarea şedinţă să fie întocmit proiect de hotărâre cu privire
la cumpărarea imobilului în cauză.
Viceprimar: Propun să se aprobe propunerea Directorului Muzeului Judeţean pentru
reconstrucţia imobilului din centru sau să demolăm clădirea mai înainte ca să fie începute
lucrările în cadrul proiectului de amenejare parcuri şi zone verzi, pe care l-am câştigat la
Administraţia Fondului pentru Mediu.
Asztalos Ioan: Prezintă problemele păşunatului din satul Şardu 8irajului, arătând
faptul că, subvenţiile au fost luate în mod legal, păşunea a fost împărţit în 3 părţi şi s-a stabilit
ca suprafaţa de 35 ha să fie folosit de către crescătorii de bovine.
Viceprimar: Păşunea nu va fi luată, numai subvenţiile pentru că aşa am auzit că nu
se cheltuie banii primiţi în mod eficient, de acum încolo consiliul local va întreţine păşunile,
Asociaţa Crescătorilor de Bovine are personalite juridică, ei vor administra banii, pentru că
altfel nu putem controla cheltuirea acestora.
Astalos Ioan: A.P.I.A a controlat întreţinerea păşunilor, păşunea din totdeauna a fost
a satului, nu vom ceda către nimeni.
agy Keresztesi Jenő: Acele păşuni care erau ale comunelor s-au format din
proproprietatea oamenilor. Fiecare sat a avut păşunea lui, mai înainte ca să existe consiliul
local.
Întreţinerea păşunilor este un lucru greu, nu ştiu cum poate crede dl. viceprimar că
Primăria poate să întreţină aceste terenuri. Persoanele care nu pot să prezinte raport despre
cheltuirea banilor primiţi ca subvenţie să fie înlăturaţi, trebuie ascultaţi ambele părţi, trebuie
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controlat cum au cheltuit banii, nu este un lucru cumpătat, viceprimarul ar trebui să se
consulte cu specialiştii.
Viceprimar: 8u este aşa cum spuneţi, în comunele învecinate funcţionează sistemul
despre care am vorbit, oamenii vor folosi păşunile şi de acum încolo.
agy Keresztesi Jenő: Asociaţia Crescătorilor de Bovine nu funcţionează în oraş,
deasemnea nici a crescătorilor de ovine. Să lase viceprimarul ca oamenii să administreze
păşunile aşa cum au făcut şi până acum, pentru că aceşti oameni ştiu ce au de făcut. Se vor
pierde subvenţiile în pălăria mare.
Dr. Butyurka Péter-Pál: Mă miră faptul că, nu s-a discutat acest lucru în consiliu.
Viceprimar: Am vrut să se schimbe sistemul în bine, dar văd că nu se poate.
Bartok Iosif: În comisia de agricultură am discutat, şi am ajuns la concluzia ca să
rămână aşa cum a fost, deci la crescătorii de animale din sate.
Barabás Lóránt: Să se facă o listă de ruşine cu persoanele care nu au plătit
impozitele şi să fie publicată lista.
Propun ca numai acele persoane să primească ajutor social care îşi întreţin
proprietatea, inclusiv şanţul din faţa imobilelor.
agy Imre: Aşa ştiu că s-a tăiat un brad la sediul fostului CAP, cum s-a întâmplat?
Cine a dat autorizaţie să se taie. Era vorba, că nu ne vom implica în disputa dintre cele două
părţi.
Simonfi Laszlo: Parapeţii în sus de cimitir ar trebui vopsiţi.
Bíró József Attila: 8u a fost înfiinţat o comisie, care va gestiona problema
autostrăzii. Dl. secretar ce se va întâmpla în cazul în care primarul nu duce la îndeplinire
hotărârile de consiliu? Care este situaţia cu Centrul de Sănătate, aşa era vorba că nu se va
mai încheia contract cu Casa de Sănătate începând cu data de 01 aprilie 2011. Mă bucur aţi
pus noile indicatoare de stradă, dar denumirea nu este Piaţa Bocskai, ci Piaţa Bocskai István.
Dr. Tőkes Endre: Propun ca în fiecare zi de sâmbătă şi duminică între orele 10 – 21
să fie interzisă circulaţia cu autovehicole cu excepţia riveranilor pe strada interioară din faţa
magazinelor şi a Băncii Raiffeisen.
Dr. Butyurka Péter-Pál: Am văzut că aţi solicitat banii pentru Şcoala Generală în
schimbul terenului cu Biserica Ortodoxă, era vorba să se respecte înţelegerea, ei nu şi-au
respectat-o.
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Bartók Iosif: La piaţă sunt mai multe grămezi de pământ, oamenii nu au putut intra
la piaţă.
Viceprimar: Pământul s-a pus acolo numai provizoriu.
Bartók Iosif: Am discutat despre păşuni şi subvenţii, la Sântandrei omul care a
ridicat subvenţia nu a putut da socoteală despre 1200 de lei. Banii din subvenţii să fie folosite
numai în scopurile pentru care au fost destinate. Trebuie împărţită păşunea, ar trebui
buldoescavatorul la Şardu 8irajului, şanţul la Biserica Catolică ar trebui săpat, ar trebui
buldoescavatorul şi la păşunea din Şard. Să nu se cheltuie banii primiţi din subvenţie pentru
plata taxei de păşunat. În zilele de miercuri să nu se admită circulaţia pe teritoriul pieţei de la
magazin. Drumul spre Dumitreşti să fie reparat cât mai repede. În ceea ce priveşte tăierea
bradului din curtea fostului CAP, trebuie luate măsuri împotriva Primarului.
agy Imre: Să se ia măsuri împotriva primarului. La strada cu sens unic din faţa
magazinelor să controleze poliţia locală persoanele care nu respectă indicatorul de „Acces
interzis”.
Keresztesi Ernő Barna: Elevii care se duc la şcoală în clădirea din str. Trandafirilor
lasă după ei foarte multă mizerie.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din 30
martie 2011.
Preşedinte de şedinţă
Keresztesi Ernő Barna

Avizat - Secretar
agy Zsigmond
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