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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
 

Încheiat azi, 28 septembrie 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.  457 din 23 septembrie 2011. 

Sunt prezenţi 12 consilieri.  

Lipsesc consilierii locali: Keresztesi Ernő Barna, Simonfi László. 

La şedinţă participă viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier 1agy Imre. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 31 august 2011. 


agy Keresztesi Jenő: Viceprimarul aşa a zis cu ocazia şedinţei anterioare că, fiul meu 

ar fi zis că nu doreşte ca lucrările de construire la Grupul şcolar să fie terminate.  

Da: 12 


u: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 28 septembrie 2011. 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării serviciului de utilitate publică 

privind transportul de persoane, stabilirea tarifului de distanţă maximal şi stabilirea taxelor 

pentru acordarea, modificarea şi prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în regim 

taxi. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al 

oraşului Miercurea 
irajului nr. 63 din 31 august 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 2.686 mp 

înscris în CF 50456, proprietatea oraşului Miercurea 
irajului. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă 

voluntar de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgenţă voluntare. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării Grădiniţei cu 

Program Prelungit din oraşul Miercurea 
irajului ca unitate de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică.  

6. Discutarea posibilităţii de amenajare al unei pieţe agroalimentare de zi pe terenul 

situat în apropierea blocurilor de locuinţe din str. Teilor, aflat în domeniul public al oraşului 

Miercurea 
irajului. 

7. Discutarea cererii depuse de dna Dr. Kocsis Iboyka. 

8. Discutarea cererii depuse de dl. Magyari László. 

9. Diverse. 

 

Bíró József Attila: Data trecută am adresat o întrebare secretarului despre indemnizaţia 

de consilier local, aştept răspunsul. 

Aş dori să radiaţi punctul 2 de pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

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

Da: 8 


u: 4 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării serviciului de utilitate publică 

privind transportul de persoane, stabilirea tarifului de distanţă maximal şi stabilirea taxelor 

pentru acordarea, modificarea şi prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în regim 

taxi. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 
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u:  -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al 

oraşului Miercurea 
irajului nr. 63 din 31 august 2011. 

Viceprimar: Am iniţiat acest proiect de hotărâre pentru că aşa am considerat că nu este 

moral ca o persoană care nu doreşte ca lucrările de construcţii să fie terminate la Grupul Şcolar 

să facă parte din Consiliul de Administraţie a Grupului Şcolar Bocskai Istvan. 

Butyurka Péter Pál: Dacă scopul nostru este de a îmbunătăţi activitatea la Grupul 

Şcolar cred că, consilierul local 1agy Keresztesi Jenő ar fi persoana potrivită pentru că are şi 

copii care învaţă în Grupul Şcolar. Cred că se va decide după cum dictează disciplina de partid. 

Bartok Iosif: Bine sau rău am decis, nu? Dacă schimbăm persoana nu o să fie bine, 

foarte bine că am reuşit să terminăm şcoala. 

Viceprimar: Dacă eu aş fi declarat ceea ce a declarat dl. consilier 1agy Keresztesi Jenő 

nu aş fi acceptat ca să fac parte din Consiliul de administraţie. 

Imreh Attila: În luna august a anului 2010 a zis dl. 1agy Keresztesi Jenő ceea ce a zis, 

trebuiau începute lucrările de reparare la fosta Casa de copii, era îndreptăţită afirmaţia lui. 


agy Keresztesi Jenő: Dl. viceprimar văd că continuaţi ceea ce a apărut şi în procesul 

verbal. Aţi afirmat că ar fi spus fiul meu că ar fi bine dacă liceul nu s-ar termina. Am spus că 

înainte cu 3 săptămâni de la începerea noului an şcolar nu s-a mişact nimic cu construcţiile 

neterminate. Dl. Primar a cerut 3 miliarde de lei în decembrie 2009 ca să poată termina lucrările 

la Grupul Şcolar Bocskai. 


agy Imre: Şi pe mine m-a sunat dl. consilier Imreh Attila toamna trecută ca să 

organizăm o acţiune pentru repararea şcolii din Sântana. 

Imreh Attila: Degeaba discutăm, toată lumea ştia că lucrările de construcţii nu s-au 

terminat la şcoală , nu putem avea nimic de spus. 

Tóth Sándor: Dacă nu ar fi venit dl. consilier Imreh Attila poate că nu m-aş fi ocupat de 

această problemă. De la consilierii locali nu aşteptăm numai să împartă minte, ci să vină cu idei 

concrete. 

Bíró József Attila: Este clar că acest proiect de hotărâre se îndreaptă împotriva unei 

persoane. 

Kacsó Vilmos: Propun în Consiliul de administraţie pe Imreh Attila. 
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Imreh Attila: 1u accept. 

Csiki Sándor: Este un lucru lăudabil, dl. consilier 1agy Keresztesi Jenő a fost elevul 

Grupului Şcolar, este ataşat acestei unităţi de învăţământ, mama lui a fost contabilă si trebuie să 

recunoaştem contribuţia dânsei la activitatea bună a Grupului Şcolar. Am discutat cu dl. deputat 

Kerekes Karoly în legătură cu declaraţiile făcute în parc. Ar trebui să fim uniţi şi în această 

problemă nu numai în problema parcului. 

Butyurka Péter Pál: Dacă consiliul local a luat o decizie despre renovarea Grupului 

şcolar de ce se zice că nu am fost interesaţi. 

Viceprimar: Am alocat bani pentru liceu, nu pentru renovarea Casei de copii. Eu doar 

am propus ca să fie nominalizată o altă persoană  

Bíró József Attila: Eu propun pe dl. consilier 1agy Keresztesi Jenő. 

Viceprimar: Eu propun pe Barabás Lóránt. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre prin vot deschis 

Da: 3 


u: 9 

Secretar: Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 2.686 mp 

înscris în CF 50456, proprietatea oraşului Miercurea 
irajului. 

Viceprimar: Propun vânzarea, nu ne foloseşte la nimic acest teren, am putea vinde la  

bani frumoşi, din banii primiţi am putea amenaja parcări în centru. 

Matyás János: Am mai discutat, este magazinul lui Dosa pe acel teren, ideile prezentate 

de dl. viceprimar sunt bune, centrul arată prost mai ales după ploi, am putea reamenaja şi 

podurile şi podeţele. 

Bíró József Attila: Dorim să vindem tot terenul sau numai terenul de sub construcţii? 

Este un caz care ar constitui precedent de acum încolo. 

Viceprimar: Este un caz special, nu va constitui precedent, Consiliul local de fiecare 

dată poată să decidă ce vinde şi ce nu. 

Barabás Lóránt: Şi Cooperativa doreşte ca terenul să intre în proprietatea lui Dosa, nu 

văd de ce nu am face noi, numai de dragul de a spune nu?. Întreprinzătorul poate să ia credite 

numai dacă are CF şi pentru teren. 
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Butyurka Péter Pál: 1u înţeleg. 

Dr. Tokes Endre: Simt că cineva învârte Consiliul Local în jurul degetelor. Consider că 

suma este prea mică. 


agy Imre: 1u înţeleg de ce nu vindem, cred că trebuia să vindem şi terenul de sub 

clădirea de lângă piaţă. 

Jurista: Prezintă situaţia de drept. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 11 


u: 1 (Butyurka Péter Pál) 

Secretar: S-adoptat proiectul de hotărâre. 

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă 

voluntar,  de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgenţă voluntare. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. A fost un foc în pădurea de la Sântandrei, nu 

am avut voluntari care să ne ajute la stingerea focului. Am avut un control de 3 zile de la ISU, am 

cerut sfatul celor de la Sovata. Aş vrea ca să fie cuprinşi şi acele persoane care fac paza 

voluntară pe câmp împotriva furturilor. 


agy Imre: Prin secuime există pompieri voluntari şi funcţionează foarte bine acel 

sistem. 


agy Keresztesi Jenő: A funcţionat şi pe vremuri echipa de pompieri voluntari, nu prea 

erau operativi. Avem la noi a subunitate profesionistă, dacă vom avea echipă de voluntari nu o să 

iasă profesioniştii în caz de nevoie. 

Pentru paza câmpului pe timpul campaniei de toamnă se pot organiza echipe de pază. 

Dr. Tőkés Endre: Pompierii voluntari sunt persoane care mai mult păstrează tradiţia. 

Bíró József Attila: Ar trebui să lucreze nu pentru bani ci pentru prestigiu. 

Matyas Janos: Dacă avem oameni pregătiţi am putea fi mult mai eficienţi în cazurile de 

urgenţă. 

Prin localitatea înfrăţită din Ungaria, oraşul Mor, am putea aduce şi o maşină de 

pompieri din Germania. 



 6 

Viceprimar: M-am gândit şi la acele persoane care umblă mai des pe câmp pentru că 

lucrează acolo, ne-ar putea ajuta la descoperirea celor care fură de pe câmp. 

Imreh Attila: este o idee bună eu aş vota pentru. 


agy Imre: Este o problemă de prestigiu, cu toţii am ajuta când este nevoie. Dacă am 

avea chiar şi 40 de voluntari numai o parte din aceste persoane pot fi mobilizate în caz de nevoie 

nu numai la indendii ci şi la alte evenimente. 

Csiki Sandor: Sunt mulţi oameni săraci, care ar face acest lucru pe bani. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 


u: -  

Secretar: S-adoptat proiectul de hotărâre. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării Grădiniţei cu 

Program Prelungit din oraşul Miercurea 
irajului ca unitate de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică.  

Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.Se solicită acest lucru prin noua lege a 

învăţământului. Trebuie să aibă cod fiscal. 

Csiki Sándor: Important este ca şcolile maghiare să aibă personalitate juridică.  Vedeţi 

ce s-a întâmplat şi cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tg. Mureş. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 


u:  -  

Secretar: S-adoptat proiectul de hotărâre. 

 

6. Discutarea posibilităţii de amenajare al unei pieţe agroalimentare de zi pe terenul 

situat în apropierea blocurilor de locuinţe din str. Teilor, aflat în domeniul public al oraşului 

Miercurea 
irajului. 

Viceprimar: prezintă situaţia, arătând că ar trebui stabilit un loc în care am putea 

comercializa produse tradiţionale şi de sezon. 


agy Keresztesi Jenő: Ar trebui ca pentru producătorii locali să fie amplasate 10 mese. 
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Bartok Iosif: S-a mai încercat de mai multe ori şi totuşi nu a fost desfiinţat comerţul 

clandestin. 

Bíró József Attila: Ar trebui avute în vedere şi propunerile locatarilor de la blocuri. 

 

7. Discutarea cererii depuse de dna Dr. Kocsis Iboyka. 

Jurista: Dna Kocsis este singura persoană care nu a semnat contractul de concesiune, 

Consiliul Local nu putea să fie de acord cu solicitările dnei Dr. 

Viceprimar: Propun să nu mai fie invitat, de 3 ori nu a dat curs solicitării noastre. 

Bartok Iosif: 1u a încheiat contract cu noi, să fie evacuat din imobil, dacă vrea să ne 

cheme în judecată. 

Barabás Lóránt: Oricât de bun jurist ar fi soţul dnei Dr. există o situaţie de fapt,  nu are 

contract fraza care a  fost scrisă de dl. primar la sfârşitul contractului nu are nici o valabilitate, 

era un contract încheiat cu Spitalul Judeţean Mureş şi nu cu Consiliul Local.  

1u avem ce discuta nu avem nici o obligaţie faţă de dna Dr., să fie somat să golească 

cabinetul. 


agy Keresztesi Jenő: Soţul Dnei Dr. este un jurist despre care eu am citit în legătură cu 

Fabrica de Piele şi acolo se discutau probleme mult mai serioase. 

Csiki Sandor: Să discute dl. Primar când se va vindeca pentru că el a discutat şi la 

vremea respectivă. 

Preşedinte: Din discuţii a reieşit faptul că, vrem înapoi încăperile folosite de dna Dr. 

fără să aibă contract, fără să plătească şi faptul că, avem nevoie de acele încăperi. 

 

8. Discutarea cererii depuse de dl. Magyari László. 


agy Keresztesi Jenő: După Cartea Funciară toate construcţiile sunt în proprietatea SC 

AGROPROD SRL. 

Bartok Iosif: Cum au ajuns construcţiile în proprietatea SC AGRO PROD? 

Jurista: prezintă prevederile Procesului verbal de evidenţiere. 


agy Keresztesi Jenő: Societatea s-a întabulat pe construcţii. 


agy Imre: Al cui este terenul? 


agy Keresztesi Jenő: Terenul este al Consiliului Local. 

Preşedinte: trebuie comunicat starea de fapt dlui Magyari Laszlo. 
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Viceprimar: Propun revendicarea în favoarea Consiliului Local. Rog pe dl. 1agy 

Keresztesi Jenő să promită în faţa Consiliului Local că se va remedia situaţia creată. Puteţi să 

oferiţi un spaţiu pentru dl. Magyari? 


agy Keresztesi Jenő: 1e-am interesat şi la SCCA 1IRAJUL poate vom reuşi să 

cumpărăm alte construcţii în schimbul staţiei de salvare. Dl. Magyari să aştepte, să ia concediu 

de o lună poate între timp Consiliul Local va putea oferi spaţiu. 

 

9. Diverse. 

Barabás Lóránt: Ar trebui făcut ceva şi cu taxiul clandestin, nu este corect faţă de cei 

care cer autorizaţie. 

Se mută lăzile de flori pe strada unde am impus restricţie de circulaţie. 

Bíró József Attila: Am pus întrebarea dlui secretar în legătură cu indemnizaţia de 

consilier local aştept răspunsul. 1u am primit darea de seamă despre cheltuielile din data de 1 

august 2010. 

Secretar: Eu depun pontajul la contabilitate, nu sunt ordonator de credite, voi solicita 

dlui contabil şef o explicaţie despre cum interpretează Regulamentul de funcţionare al consiliului 

local în coroborare cu legile financiare. 

Csiki Sándor: La şcoli nu sunt suficiente ore de sport. Mulţumesc Consiliului Local 

pentru sprijinul acordat echipei de fotbal. 

Dr. Tőkés Endre: Când se apucă de reparaţii la Spital?  

Imreh Attila: Vă comunic solicitarea fostului consilier local Bereczki Victor solicitând să 

puneţi un bec pe stâlpul de lângă podeţ.  

Bartok Iosif: Drumurile forestiere făcute prin Programul Sapard ar trebui renovate să 

trimiteţi somaţie dacă mai sunt în garanţie. 1u primim în mod corect indemnizaţia de consilier 

local.  


agy Imre: Aşa ştiu că locuinţele A1L nu sunt folosite de către persoanele cărora le-au 

fost atribuite aceste locuinţe, sunt locuinţe închiriate clandestin, nelocuite, cu restanţe mari. Am 

avea solicitări şi pentru aceste locuinţe. 

Viceprimar: prezintă cererea depusă de Fundaţia Sfântul Francisc din Deva prin care se 

solicită închirierea a 7 încăperi din imobilul situat în str. Bocskai Istvan nr.31. Cred că înainte 

trebuie reziliat contractul cu Asociaţia Pro Familia. 
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Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din data 

de 28 septembrie 2011. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                          
agy Imre     Avizat - Secretar 

         
agy Zsigmond 


