
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 noiembrie 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. 528  din 25 noiembrie  2011.

Sunt prezenţi 13 consilieri. 

Lipseşte consilierul local: Simonfi László.

La  şedinţă  participă  viceprimarul,  secretarul  oraşului  şi  consilierul  juridic,  ziaristul  

Gligor Róbert László.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Tóth Sándor.

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de  26 octombrie  

2011.

Da: 13

Nu: - 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 30 noiembrie 2011.

1.  Proiect de hotărâre privind acordul referitor la retragerea din cadrul Asociaţiei de  

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş a comunelor Avrămeşti, Ibăneşti, Fântânele.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  amplasării  unui  indicator  „Staţionare  

interzisă” pe drumul comunal situat în satul Moşuni pe partea opusă bisericii ortodoxe.

1



3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului  

Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 40/31.05.2006.

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 30/2008.

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

Miercurea Nirajului.

6.  Discutarea poziţiei care se va lua de către Oraşul Miercurea Nirajului în legătură  

cu Dosarul nr. 4697/320/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş, în care a fost citat în  

calitate de pârât.

7.  Diverse.

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Da: 13

Nu: - 

1.  Proiect de hotărâre privind acordul referitor la retragerea din cadrul Asociaţiei de  

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş a comunelor Avrămeşti, Ibăneşti, Fântânele.

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 13

Nu:  - 

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  amplasării  unui  indicator  „Staţionare  

interzisă” pe drumul comunal situat în satul Moşuni pe partea opusă bisericii ortodoxe.

Bartók Iosif: Este o măsură necesară, oamenii nu pot să circule cu căruţele  în zilele de  

slujbă, practic toată viaţa satului este blocată, se va face în interesul oamenilor. Sunt locuri  

suficiente unde se pot parca maşinile în Moşuni, dar nu pe ambele părţi ale drumului comunal.

Nagy Keresztesi Jenő: Indicatorul de la intrarea în satul Moşuni a dispărut de mai mult  

de 2 ani, ar trebui pus alt indicator.
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Viceprimar: Propun ca responsabil de ducerea la îndeplinire al acestei hotărâri să fie  

Poliţia Locală împreună cu Serviciul public de reparaţii şi întreţinere din cadrul Primăriei şi eu  

o să le ajut cu ce trebuie.

Bíró József Attila: Poliţia Locală nici în momentul de faţă nu are un conducător, îmi  

este frică de faptul  că unul va plasa acestă sarcină celuilalt  şi  până la urmă nu vor face.  

Consiliul Local a desemnat o comisie care are ca sarcină verificarea respectării legii în ceea ce  

priveşte folosirea limbii materne, care ar fi trebuit să verifice dacă indicatoarele în oraş sunt  

bilingve, să nu uităm de acest lucru, iar unde nu sunt indicatoare să amplasăm.

Barabas Lorant: Oglinzile, care îl ajută pe automobilişti la intersecţii ar trebui splălate.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 13

Nu:  - 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului  

Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 40/31.05.2006.

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 13

Nu:  - 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 30/2008.

Bíró  József  Attila:  Am sperat  că,  consilierul  juridic  de  la  Prefectură,  care  a  adus  

citaţiile pentru consilierii locali, va aduce şi un protocol odată cu materialul dosarului. Ştiind  

că s-a trimis o adresă către Guvernul României, prin care sa descris situaţia din Miercurea  

Nirajului, iar Guvernul nu şi-a precizat încă poziţia, ca urmare propun să adoptăm o hotărâre  

prin care dăm de înţeles că dorim să aşteptăm răspunsul de la Guvern. Să precizăm că nu vrem  

să mergem împotriva Hotărârii de Guvern prin care s-a aprobat inventarul domeniului public.
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Mă simt jignit  că am fost  lăsat afară din strângerile de semnături,  UDMR – ul  şi-a  

însuşit această operaţiune, Alianţa Civică a fost exclusă, cu toate că în această problemă până  

acum am mers împreună.

Nagy Keresztesi Jenő: Strângerea semnăturilor nu era pregătită suficient de bine, lumea  

este atentă la cea ce se petrece în Miercurea Nirajului.

Barabţs Lóránt: Încerc să–mi strâng gândurile, scopul nostru nu este să tergiversăm  

problema, ştim bine care este scopul principal, dacă nu luăm o decizie şi încercăm să amânăm  

procesul există pericolul ca judecătorul va lua o decizie şi o să ne amendeze pentru că nu am  

pus în executare sentinţa judecătorească. Dacă vom adopta hotărârea, poate că Prefectul va  

renunţa la judecată şi vom scăpa de la plată.

Pericolul  este  prea  mare  şi  oricum  ştim  care  este  scopul  nostru. După  data  de  5  

decembrie nu mai avem posibilităţi de apărare.

Bíró József Attila: Dacă vom adopta hotărârea, Prefectul ar putea să renunţe şi atunci  

nu vom plăti, mai avem o minimă şansă şi atunci ne–ar rămâne şi capra şi varza.

Bartók Iosif: Prefectul cere să punem în executare sentinţa, oricum am pierdut, dar ca  

să scăpăm de amendă eu voi propune să se adopte hotărârea. Judecătorul aşa a zis că dacă  

vom adopta hotărârea se va revoca acţiunea.

Barabás Lóránt: Aţi înţeles greşit, nu a zis asta.

Imreh Attila: Eu văd lucrurile aşa de simplu, că dacă vom modifica hotărârea nu vom  

plăti,  dacă nu ne conformăm vom plăti,  am luptat pentru nimic, dacă vor biserică vor face  

precis.

Dr. Butyurka Péter Pál:  Care dintre acte este mai puternic, Hotărârea de Guvern sau  

Sentinţa Judecătorească?

Jurista: prezintă aspectele de drept ale cazului.

Nagy  Keresztesi  Jenő:  Dacă  mergem  în  faţa  instanţei  ar  trebui  să  convingem  pe  

judecător de faptul că, nu ştim ce-i de făcut, avem o Sentinţă şi o Hotărâre de Guvern care nu a  

fost anulată pentru acelaşi teren, ce este de făcut în acest caz, să ne zică el.

Mátyas  János: Cu  judecătorul  nu  este  de  jucat,  cum  adică  să  ne  dea  explicaţii  

judecătorul? Există o sentinţă care trebuie pusă în executare. Voi aţi zis că aţi fost la jurişti şi  

v-aţi consultat cu ei, toată lumea zice că în acest caz vom pierde, nu avem de ales, trebuie pus  
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în executare sentinţa. După ce am ieşit de la Tribunal am decis că vom vota pentru adoptarea  

hotărârii, să adoptăm hotărârea întocmai aşa cum se specifică în sentinţă.

Bartok Iosif: Jurista Prefecturii aşa a zis că trebuie să depunem hotărârea la Tribunal.

Dr. Butyurka Péter Pál: Eu mai cred în poveşti, este posibil să fim amendaţi şi dacă  

adoptăm hotărârea. De unde vom scoate atâţia bani?

Imreh Attila: După cum văd depinde de Prefect, dacă vom fi amendaţi sau nu.

Dr. Tőkés Endre: Trebuie să acceptăm ideea că, am pierdut procesul, aş dori ca toţi să  

votăm proiectul de hotărâre. Nu vom trăda oamenii din Miercurea Nirajului dacă vom face  

ceea ce a dispus instanţa, în caz contrar să fie nominalizat cum a votat fiecare consilier local.

Nagy  Imre:  Ce  a  zis  Prefectul  ce  se  va  întâmpla  în  cazul  în  care  vom  modifica  

hotărârea?

Bíró József Attila: Dacă adoptăm hotărârea este posibil totuşi să fim amendaţi?

Jurista: Da, este precedent în acest sens.

Bíró József Attila: Avem posibilitatea să facem recurs, noi am avut bună credinţă, dar  

nu s-a putut pune în executare sentinţa, ne putem prevala de buna noastră credinţă.

Nagy Imre:  Acum 2 ani am propus schimbul de teren, putem să mergem cu capul de  

perete, dar nu ar avea nici un rost.

Csiki  Sándor: Eu  am crezut  că  vom aştepta  răspunsul  de  la  Guvern,  nu  am primit  

garanţie de la Prefect că va renunţa la judecată, nu este adevărat că Prefectul nu poate să dea  

în scris acest lucru, fiecare om cu care m-am întâlnit mi-a zis să rezistăm, propun să mai avem  

răbdare.

Imreh Attila:  Am fost aleşi să rezolvăm problemele,  problema este că nu cunoaştem 

dreptatea nici acum în ultima clipă.

Dr. Tőkes Endre:  Trebuie să luăm decizia în unanumitate, nimeni nu vrea să modifice  

hotărâre dar nu avem de ales.

Csiki Sándor:  Cu ocazia şedinţei extraordinare s-a zis că juriştii sunt de vină, chiar  

dacă nu era frumos pentru că nu erau de faţă, pentru că nu ne-au zis consecinţele care vor  

urma dacă nu punem în executare sentinţa.

Viceprimar:  Nu trebuie  să reproşaţi  nimic nici  juristei,  nici  secretarului,  jurista  nici  

măcar nu ar trebui să fie prezentă la şedinţă, am primit notificările de la Prefectură înaintea  
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şedinţelor, fiecare dintre noi am vrut să fie bine, ar trebui să păşim peste aroganţii şi să se  

decidă în mod colectiv.

Bíró József Attila: Nu ştiu ce să facem dacă noi 4 votăm împotrivă nu va fi cvorumul  

necesar de 2/3, aş mai aştepta o săptămână să sosească răspunsul de Guvern.

Viceprimar: Dacă Prefectul nu renunţă la judecată putem revoca hotărârea noastră.

Dr. Tőkés Endre: Vă atenţionez că nici unul dintre noi nu este ungur mai bun sau ungur  

mai rău, dacă mai târziu o să ieşiţi în faţa oamenilor să nu daţi acest gust.

Dr. Butyurka Péter Pál: Nu am auzit nici o garanţie din partea Prefectului că dacă vom  

modifica hotărârea va renunţa la judecată. Eu zic să mai aşteptăm câteva zile, ne-au speriat şi  

acum vom face orice.

Barabás Lóránt: Vorbeşti prostii, ce fel de garanţie şi până când vrei să aşteptăm?,luni  

avem termen în proces!

Nagy Keresztesi Jenő: Viteaz nu poate fi nimeni, sunt doar păreri diferite în ceea ce  

priveşte mijloacele de apărare. Ce se va întâmpla dacă  tot ne vor amenda? mai sunt doar 5 zile  

până la 5 decembrie.

Bartók Iosif: Dacă adoptăm hotărârea avem şanse să se renunţe la judecată, dacă nu  

precis că nu vom scăpa.

Csiki Sándor: Haiducia este ceea ce facem acum, trebuie să aşteptăm punctul de vedere  

al Guvernului.

Viceprimar: Şi de la Guvren vom primi poziţia Prefectului, faptul că Sentinţa trebuie  

pusă în executare.

Matyás János: Judecătorul sigur că a avut cunoştinţă de Hotărârea de Guvern privind  

inventarul domeniului public.

Preşedinte: Propun să se voteze proiectul de hotărâre aşa cum a fost înaintat.

Da: 10

Nu: 2 (Bíró József Attila, Dr. Butyurka Péter Pál)

Se abţine: Csiki Sándor.

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

Miercurea Nirajului.
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Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 13

Nu: - 

6.  Discutarea poziţiei care se va lua de către Oraşul Miercurea Nirajului în legătură  

cu Dosarul nr. 4697/320/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş, în care a fost citat în  

calitate de pârât.

Viceprimar:  Prezintă starea de fapt, arătând faptul că, pe amplasamentul pe care se  

solicită stabilirea servituţii de trecere nu a fost drum.

Jurista: prezintă starea de drept, arătând faptul că, în curtea fostului CAP există mai  

multe procese, unele dintre ele se află în curs de judecare, altele suspendate, cum ar fi cauza  

care are ca obiect acţiunea formulată de dnele Huszár Rozália şi Kacsó Irma pe Legea 10/2001  

şi prin care se solicită restituirea în natură şi a terenului pe care se solicită stabilirea servituţii  

de trecere. 

Din punct de vedere legal corect ar fi să aşteptaţi soluţia care se va da în dosarul care  

are  ca obiect  acţiunea formulată pe Legea 10/2001,  deoarece în  momentul  de  faţă terenul  

despre care discutaţi se află în litigiu.

Nagy Keresztesi Jenő: Drumul nu figurează în domeniul public al oraşului.

Bartók  Iosif: Noi  nu  putem  decide,  să  decidă  instanţa,  dar  acolo  nu  a  fost  drum  

niciodată, dl. Borbély are drum la clădirile lui.

Preşedinte: Din discuţii  rezultă că,  consiliul  local nu doreşte servitute de trecere pe  

terenul în cauză.

Viceprimar: Sunt de acord cu dl. Bartók nu este, nu a fost niciodată drum acolo, nu este  

evidenţiat în inventarul bunurilor care se află în domeniul public al oraşului.

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord ca pe terenul în suprafaţă de 282,04 mp să  

nu fie stabilit servitute de trecere, pentru că terenul respectiv nu este drum.

Da: 10

Nu:  - 
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7. Diverse.

Viceprimar: Contabilul a calculat diferenţele privind indemnizaţiile de consilier, am aici  

situaţia. Propun să alocăm din aceşti bani 5.000 lei pentru cadourile de Moş Nicolae şi să le  

dăm copiilor.

Dr. Tőkés Endre: Cadourile ar fi donaţii din indemnizaţiile noastre.

Bartók Iosif: Propun 200 de lei din indemnizaţia fiecărui consilier local.

Bíró  József Attila: Trebuie  invitat  dl.  Antal  Zoltan,  managerul  Microregiunii  Valea 

Nirajului –  Nyárádmente, să prezinte darea de seamă cu privire la veniturile şi  cheltuielile  

legate de 1 august 2011, ziua oraşului

Csiki Sándor: Cer iertare de la dna juristă, dar sunt supărat pentru că ea m-a chemat în  

judecată cu fostul viceprimar când am candidat la alegeri.

Dr. Tőkes Endre: S-a renovat WC-ul de la Staţia de salvare, este un miros îngrozitor. În  

curtea dispensarului deşeurile de la renovare sunt aruncate. Şanţurile din str. Trandafirilor.

Imreh Attila: drumul să fie reparat unde s-au făcut racordurile.

Bartók Iosif: Miercurea trecută a fost un accident în strada Pompierilor, să se interzică  

circulaţia aşa cum am mai solicitat acest lucru.

Keresztesi Ernő Barna: Care  este  situaţia  cu  repararea  drumurilor  publice?  Cu  

introducerea apei potabile?

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

de 30 noiembrie 2011.

Preşedinte de şedinţă

                         Tóth Sándor Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond

8


	PROCES VERBAL
	Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator şi Dispoziţia Primarului nr. 528 din 25 noiembrie 2011.

