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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 

 

 

 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 

Încheiat azi, 26 octombrie 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.  476 din 21 octombrie 2011. 

Sunt prezenţi 12 consilieri.  

Lipsesc consilierii locali: Simonfi László. 

La şedinţă participă viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul juridic, comisar şef 

Băişan Ioan, şeful poliţiei oraşului, poliţistul local Kovács Levente, coordonatorul poliţiei locale, 

3 locuitori din satul Lăureni: Ignat Petru, Galiţ Petru, dl. Ţinteşan, Preotul Reformat din Tâmpa  

- Dl. Gaspar Stefan.  

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier 6agy Imre. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 

2011. 

Bartók Iosif: Rog să corectaţi în procesul verbal faptul că, am zis ,,dacă schimbăm 

părerea, nu o să fie bine, foarte bine că am reuşit să terminăm şcoala”. 

Csiki Sándor: La câte şedinţe are dreptul să lipsească un consilier local? 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 

2011. 
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Da: 13 

�u: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 26 octombrie 2011. 

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

Miercurea �irajului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea �irajului nr. 13/2007, privind păşunatul pe teritoriul administrativ al 

oraşului Miercurea �irajului. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al Primarului oraşului Miercurea �irajului. 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 7 încăperi din 

imobilul situat în localitatea Miercurea �irajului, Pţa Bocskai István nr. 31 în favoarea 

Fundaţiei „Sfântul Francisc” în vederea amenajării unui centru de zi/cămin pentru copii 

defavorizaţi. 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

5261/2010 încheiat cu Parohia Reformată Tâmpa. 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat în 

oraşul Miercurea �irajului, str. Sântandrei nr. 76. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în oraşul 

Miercurea �irajului, str. Pţa Bocskai István nr. 53. 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asfaltării DJ 135 din oraşul Miercurea 

�irajului. 

9.  Proiect de hotărâre privind stabilirea preţul de vânzare a vreascurilor adunate din 

terenurile forestiere aflate în proprietatea oraşului Miercurea �irajului.  

10. Diverse. 

 

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

Da: 13 

�u: -  
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     Preşedinte: Propun să schimbăm ordinea în care se vor discuta problemele înscrise pe 

ordinea de zi, respectiv: să discutăm pct. 2 de pe ordinea de zi, având în vedere că avem şi 

invitaţi. 

     Rog  să se voteze, sunteţi de acord cu această modificare. 

     Da: 13 

     �u: -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea �irajului nr. 13/2007, privind păşunatul pe teritoriul administrativ al 

oraşului Miercurea �irajului. 

   Viceprimar: Prezintă situaţia conflictuală din Lăureni, legat de păşunatul practicat de 

dl. Moga Cristian. 

Galiţ Petru: În calitate de responsabil al satului Lăureni vă zic faptul că, pe mine 

personal nu mă afectează, dar şi în primăvară l-am atenţionat pentru că acest om distruge 

drumurile cu turmele lui. Atunci a mutat stâna la vale, dar acum iarăşi s-a mutat lângă sat şi ne 

deranjează. Am făcut mai multe reclamaţii, are prea multe oi în jur de 1000.. 

Kovács Levente: Locuitorii din satul Lăureni au depus o reclamaţie şi la noi.. 

Ignat Petru: Problema cu dl. Moga s-a ivit de când avem cioban în Lăureni. A închiriat 

terenuri dar nu are trecere la păşunea lui, nu are acte legale prin care a primit în folosinţă 

terenurile. 

6oaptea abuzează, survolează tot hotarul cu cei 700 – 1000 de oi. 

Ciobanul nostru a fost reclamat ca şi cum el ar fi produs paguba, la Poliţie în până la 

urmă s-a clasat dosarul. Propun ca până la data de 31 decembrie 2011 să fie expulzat de pe 

terenul satului Lăureni, este o căpuşă pe spinarea noastră. Are un comportament foarte nedemn 

cu oamenii din sat. 

Dl. Ţintoşan: Am făcut sesizări peste sesizări, avem acte în acest sen.  

Am fost agresat de către dl. Moga Cristian, are un comportament agresiv. Probleme 

avem şi cu câinii, copii nu pot ieşi nici pe stradă. Eu locuiesc la limita satului, totul este distrus. 

6oi dorim ca păşunatul să fie reglementat, să nu se permită să  treacă cu turmele de la o 

proprietate la alta. A intrat cu turmele şi în culturile de toamnă, a făcut pagubă în porumb. 
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Comisar şef Băişan Ioan: Se exagerează. 6u-l protejează nimeni de la Poliţie, sunt sigur 

că se va muta de la marginea satului la vale. Legea mediului cere ca distanţa de la ultima casă 

şi până la stână să fie de minim 250 m. Avem şi un dosar penal la Poliţie legat de dl. Moga 

Cristian. 6u are 1000 de oi cum ziceţi, ci numai 530 de oi. 

Legea reglementează şi numărul câinilor care pot fi ţinuţi, nimeni nu a făcut plângere 

până acum că a fost muşcat de câinii dlui Moga. Cu dl. Bărnade până la urmă au rezolvat 

problema. 

Barabás Lóránt: Are sau  nu are acte pe terenurile pe care păşunează? 

Comisar şef Băişan Ioan: A cumpărat terenurile. Ce lege interzice să circule cu turmele 

pe drumurile de câmp? 

Ignat Petru: Când am avut şedinţă în sat dl. Viceprimar şi noi locuitorii am cerut să 

prezinte actele pe terenurile pe care le foloseşte, dar nu are acte. 

Barabás Lóránt: Să înţeleg că are 6 ha teren şi pentru numărul de animale pe care le 

deţine ar trebui să aibă 80 de hectare de teren. Să aibă acte pe terenuri şi după ce iese cu turma 

să nu mai circule în toate direcţiile. 

Dl. Ţintoşan: 6u are terenuri suficiente unde să ducă turma. 

Comisar şef Băişan Ioan: Se va muta în fundul văii, aşa se va rezolva această situaţie 

conflictuală. 

Bíró József Attila: Dl. Comisar şef de ce vă certaţi cu localnicii, problema este acum nu 

cu vitele, ci cu oile lui Moga. 

Kovács Levente: Terenurile nu sunt arendate în mod legal, numai verbal. 

Viceprimar: Am 2 propuneri, aţi  zis la şedinţa de sat că terenurile sunt închiriate numai 

verbal, terenurile să fie arendate în mod legal şi să ţină turma la minim 250 m de la marginea 

satului. 

Dl. Ţinteşan: După lege distanţa trebuie să fie 100 de m, la câte oi are nu îi ajunge tot 

hotarul satului Lăureni. Aşa au zis cei de la Poliţie când am cerut ajutor că dacă este vorba de 

Moga Cristian nu au benzină să iasă pe teren. 

Ignat Petru: Oamenii au zis că o să-l alunge ca la răscoală. Oamenii vor veni şi în 

număr mai mare la Primărie. 

Preşedinte: Ce vom face dacă hotărârea nu va avea efect? 
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Dl. Ţinteşan: Turmele particulare nu pot să păşuneeze numai pe terenurile care au 

destinaţia de păşune. 

Dr. Butyurka Péter Pál: Păşunea este al Consiliului Local, păşunea să fie dat la sătenii 

care îşi aleg ciobanul. Particularii să ţină atâtea oi cât îi permite păşunea. 

Viceprimar: Aveţi cioban localnic, cu acordul dvs. am schimbat suprafaţa de 20 de ha cu 

dl. Moga. 

�agy Keresztesi Jenő: Se pot face amendamente la proiectul de hotărâre. Terenul 

trebuie să fie compact, într-un  loc. Problema nu este numai al sătenilor din Lăureni, oamenii se 

satură să tot umble la Poliţie. 

Dl. Ţinteşan: 6u este un lucru plăcut ca săptămânal să mergem la Poliţie. Particularul 

trebuie să aibă acceptul proprietarilor terenurilor învecinate pentru a putea păşuna. 

Bartok Iosif: Este simplu dar trebuie respectată legea. 

Preşedinte: Aşteptăm propunerile. 

Dl. Ţinteşan: Am adus un proiect de hotărâre din comuna Ozun, puteţi să-l folosiţi. 

Kovács Levente: Particularul trebuie să – şi asigure şi sursa de apă pe terenul pe care 

doreşte să păşuneze. 

Dr. Tőkés Endre: Suprafaţa de teren să fie destinată păşunatului. 

Imreh Attila: În viitor să nu i se  dea păşune de la Primărie. 

Viceprimar: dl. Moga nu are păşune de la Primărie. 

Csiki Sándor: Să se reglementeze situaţia ciobanilor particulari, la începutul mandatului 

am propus să fie invitaţi delegaţii săteşti la şedinţele consiliului local, dar nu s-a întâmplat aşa, 

astfel nu lăsăm pe oameni să-şi spună părerea lor. 

Matyas János: Într-adevăr este o problemă pentru comunitate. 

Secretar: Adăpatul să se realizeze tot pe terenul pe care-l deţine cu mijloacele lui, să 

aibă acceptul proprietarilor terenurilor învecinate, distanţa minimă să fie de 250 m de la limita 

intravilanului, numărul animalelor să fie în concordanţă cu dimensiunea terenurilor deţinute în 

mod legal, fie proprietate privată fie prin contracte de arendare, să fie reglementat numărul 

câinilor. 

Dr. Butyurka Péter Pál: La concesionare să ajungă păşunile comunale în mâinile 

sătenilor. 

Viceprimar: O să trimitem o sesizare şi la IPJ Mureş. 
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Secretar: 6oaptea turmele să fie ţinute în ţarc în mod obligatoriu. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu amendamentele modificatoare. 

Da: 13 

�u:  -  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

5261/2010 încheiat cu Parohia Reformată Tâmpa. 

           Gaspar Stefan: Întrebarea mea este, aveţi nevoie sau nu de clădira în care funcţionează 

o parte a şcolii din satul Tîmpa? 

 Bartok Iosif: Trebuie prelungit contractul. 

 Csiki Sándor: Dl. preot, sunteţi prea oneşti, propun chirie şi mai mare. 

 Viceprimar: Am discutat cu dl. preot, trebuie să avem în vedere şi posibilităţile bugetare. 

Propun ca chiria să rămână 1000 lei/lunar. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 13 

 �u:  -  

  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asfaltării DJ 135 din oraşul Miercurea 

�irajului. 

  Viceprimar: Am primit oferte de preţ de la diferite societăţi.  

  Bíró József Attila: Era vorba că se va face reabilitarea drumului din banii obţinuţi din 

proiecte. 

  Viceprimar: SF-ul a fost aprobat până va fi şi proiect tehnic va dura ani de zile, nu 

putem aştepta, drumurile necesită reparaţii, mai ales DJ 135, care este practic inpracticabil în 

oraş. 

  �agy Keresztesi Jenő: Să asfaltăm şi drumul spre Sântana. 

  Viceprimar: Costă foarte mult. 

  �agy Keresztesi Jenő: Sântana este copilul vitreg al conducerii, trebuie inclus şi acest 

tronson. 

  Preşedinte: Dacă nu va fi bordură se va strica drumul într-un an. 
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  Bíró József Attila: Şi spre Sântana să punem măcar un strat subţire, să avem grijă la 

termenul de garanţie. 

  �agy Keresztesi Jenő: Este stricat drumul şi spre Sântana mai ales până la canalul 

Veţca şi încă 200 de m la ieşirea din Sântana. 

  Butyurka Péter Pál: Drumurile sunt foarte importante, dacă am fi comună nu ar trebui 

să ne gândim la aceste lucrări acum, repararea lor nu ar intra în competenţa noastră. 

  Barabás Lóránt: Vom putea plăti, vedeţi cum s-a întâmplat şi cu şcoala, să punem un 

strat de 6 cm şi spre Sântana. 

  Csiki Sándor: este o veste minunată, starea de spirit al orăşenilor s-ar îmbunătăţi 

considerabil. 

  Bartok Iosif: Să nu apelăm la credite bancare. 

  �agy Keresztesi Jenő: Să includem şi drumul spre Sântana. 

  Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

  Da: 11  

  �u: 2 (�agy Keresztesi Jenő şi Dr. Butyurka Péter Pál) 

 

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

Miercurea �irajului. 

  �agy Keresztesi Jenő: Drumurile între borduri vor fi asfaltate? 

  Viceprimar: 6u. 

  Imreh Attila: Mă simt jignit, nu ar trebui să facă aceste lucrări la şcoala. 

  Viceprimar: Ba da, ei fac dar noi trebuie să finanţăm. 

  Bartok Iosif: Indemnizaţia consilierilor, care este situaţia? 

  Viceprimar: Contabilul şef aşa a interpretat că se dau 5% din salariul Primarului. După 

Regulament indemnizaţia consilierilor locali trebuie să fie de câte 5% pentru fiecare şedinţă şi 

pentru fiecare şedinţă de comisie de specialitate. 

  Bartok Iosif: Aceste sume trebuiau să fie incluse în bugetul pe anul 2011. 

  �agy Keresztesi Jenő: Este reglementat în Regulament. 

  Bíró József Attila: La ce s-a cheltuit diferenţa de bani? 

  Csiki Sándor: Este abuziv din partea contabilităţii, este o anomalie din partea 

Guvernului că se eşalonează plata drepturilor căştigate în instanţă pe mai mulţi ani. 
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  Preşedinte: Constat că dl. consilier local Matyas Janos a părăsit sala, după ce a anunţat 

că din motive bine întemeiate trebuie să părăsească şedinţa. 

  Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 12 

  �u:  -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al Primarului oraşului Miercurea �irajului. 

   Jurista: Prezintă propunerea viceprimarului de modificare a statului de funcţii. 

   Preşedinte: Rog să se voteze. 

   Da: 12 

   �u:  -  

  

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 7 încăperi din 

imobilul situat în localitatea Miercurea �irajului, Pţa Bocskai István nr. 31 în favoarea 

Fundaţiei „Sfântul Francisc” în vederea amenajării unui centru de zi/cămin pentru copii 

defavorizaţi. 

   Csiki Sándor: Activitatea Fundaţiei Sfântul Francisc este de utilitate publică. 

   Bartok Iosif: Putem prelungi contractul de comodat anual. 

   Kacso Vilmos: Eu propun 10 ani. 

   Imreh Attila: Copii ies în stradă, în parc, consider că ar fi un loc mai potrivit pentru 

această activitatea în curtea fostei Case de copii. Această clădire este în centru am putea folosi 

pentru birou, cabinet medical. 

   Preşedinte: Acum ei solicită acest imobil. 

   Viceprimar: Să nu dăm fosta Cas[ de copii, este monument istoric poate că vom primi 

finanţare pentru renovarea clădirii. 

   Csiki Sándor: Contractul de comodat este necesar pentru acreditarea serviciului. 

   Dr. Tőkés Endre: Să fie trecut în contract posibilitatea rezilierii şi acordarea în schimb 

a unor noi spaţii pentru desfăşurarea activităţii. 

   Preşedinte: Rog să se voteze, cine este pentru 5 ani: 

   Da: 5 
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   �u: 6 

   Pentru 1 an:  

   Da: 1 

   �u: 11 

 

   Pentru 10 ani:  

   Da: 11 

   �u: 1 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat în 

oraşul Miercurea �irajului, str. Sântandrei nr. 76. 

   Viceprimar: Clasele trebuiau mutate la Sântandrei din cauza lucrărilor de construcţii, 

proprietarul imobilului situat în oraşul Miercurea 6irajului, str. Sântandrei nr. 76, cere 1000 lei 

lunar şi plus plata consumului lunar la utilităţi. 

   Barabás Lóránt: Comisia noastră de specialitate a propus ca şi chirie suma de 500 de 

lei 

   Csiki Sándor: Cine sunt proprietarii? 

   Viceprimar: Sunt 2 proprietari, fiul lui Pap Imre şi al lui Szabo Arpad. 

   Bartok Iosif: Propun 500 de lei. 

   Dr. Tőkés Endre: Copii sunt deja în imobil. 

   Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu cuantumul chiriei stabilit la suma 

de 500 de lei/lună şi consumul. 

   Da: 12 

   �u:  -  

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în oraşul 

Miercurea �irajului, str. Pţa Bocskai István nr. 53. 

   Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

   Bíró József Attila: 6oi (Partidul Civic Maghiar), de 3 ani cerem un sediu, imobilul l-am 

cumpărat ca să facem un muzeu al satului, nu aşa este? UDMR – ul va avea 2 sedii. 

   Viceprimar: Momentan UDMR  - ul nu are sediu. 
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   Imreh Attila: Pentru Partidul civic putem asigura spaţiu la şcoala din Sântana. 

   Dr. Butyurka Péter Pál: Imobilul este în proprietatea publică, trebuie dat în chirie. 

Consiliul Local are obligaţia să asigure birou pentru fiecare partid politic. 

   Bartok Iosif: Propun să nu dăm imobilul niciunui partid politic, ci să închiriem pe mai 

mulţi bani. 

   Viceprimar: Propun amânarea acestui proiect de hotărâre. 

   Preşedinte: Rog să se voteze în sensul propunerii dlui viceprimar. 

   Da: 12 

   �u: -  

   

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de vânzare a vreascurilor adunate din 

terenurile forestiere aflate în proprietatea oraşului Miercurea �irajului.  

   Viceprimar: Propun 10 lei/grămadă. 

   Preşedinte: Rog să se voteze în sensul propunerii dlui viceprimar. 

   Da: 12 

   �u: -  

 

10. Diverse. 

Bartok Iosif: Aveţi grijă la termenul de garanţie în cazul drumurilor forestiere reparate 

prin Programul Sapard.  

Viceprimar: Avem 2 ani de garanţie. 

Butyurka Péter Pál: 6u s-a prezentat darea de seamă despre cheltuielile legate de ziua 

de 1 august 2011. 

Dr. Tőkés Endre: Vreau să mulţumesc viceprimarului pentru lucrările efectuate la 

cabinetul medical. 

�agy Keresztesi Jenő: Rămân la propunerea mea făcută cu ocazia şedinţei din luna 

trecută privind schimbul de imobil de la Societatea 6irajul. 

Csiki Sándor: Profesorii au pierdut procesul legat de tichetele cadou. La spital au fost 

desfiinţate posturi. 

Bíró József Attila: Ar trebui curăţat cimitirul, ar trebui maşină pentru Poliţia Locală, ar 

trebui limitat viteza de circulaţie.  



 11 

Barabás Lóránt: Se va curăţa cimitirul de ziua morţilor? 

�agy Imre: Datornicii de la A6L – să se facă o comisie care va verifica lucrurile, sunt 

persoane care nu stau în locuinţă în schimb stau alte persoane, sunt datornici etc. Vă rog să se 

pcupe de această problemă, pentru că sunt şi alte persoane tinere pe lista de aşteptare. 

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

de 26 octombrie 2011. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                          �agy Imre     Avizat - Secretar 

         �agy Zsigmond 


