
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 9 august  2012, în şedinţa de lucru extraordinară  a consiliului local.

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către viceprimarul oraşului prin convocator  

şi Dispoziţia Primarului nr.  din  2012.

 Lipsesc consilierii locali: Tőkés Endre, Nagy Imre, Bíró József Attila

La şedinţă participă viceprimarul şi Dna Szucs Emese, locţiitorul secretarului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Keresztesi Ernő Barna.

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului;

2. Proiect  de hotărâre privind modificarea suprafeţei  de 16.747 mp, înscris în H.G.R. nr.  

964/2002, anexa nr.60, poz.75, piaţa agroalimentară, în 14.000 mp, suprafaţa măsurată;

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului din Miercurea Nirajului, str.  

Trandafirilor, nr.79, din Casa de copii – centru de plasament în Centru Didactic.

4. Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali în consiliile de administraţie  

ale  Şcolii  Generale  cls.  I-VIII  Miercurea  Nirajului  şi  ale  Liceului  Teoretic  „Bocskai  

Istvan” din Miercurea Nirajului; 

Da: 12

Nu: - 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului;

Primarul oraşului prezintă proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot: Da: 12

   Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei de 16.747 mp, înscris în H.G.R. nr.  

964/2002, anexa nr.60, poz.75, piaţa agroalimentară, în 14.000 mp, suprafaţa măsurată;

Primar: Suprafaţa de 16.747 nu corespunde realităţii, măsurătoarea s-a făcut cu mijloace  

rudimentare. S-a efectuat o nouă măsurătoare de către o firmă specializată, şi suprafaţa reală  

este de 14.000 mp. Trebuie făcută modificarea în inventarul domeniului public al oraşului.

Preşedinte: Vă rog să votaţi.

Da: 12

Nu:-

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului din Miercurea Nirajului,  

str. Trandafirilor, nr.79, din Casa de copii – centru de plasament în Centru Didactic.

Primar:  Este vorba despre clădirea fostului centru de plasament, care nu mai are această  

destinaie  din  2006.  Însă  în  cartea  unciară  fiurează  această  denumire.  Cândva  a  fost  

judecătorie  de  plasă şi  este  declarat  monument  istoric.  S-ar  putea accesa fonduri  pentru  

renovare şi să fie destinat activităţilor didactice. De acea trebuie să schimbăm denumirea  

acestuia.

Dászkel  László:  Într-adevăr  trebuie  păstrat  caracterul  de  monument  istoric,  şi  mutată  

eventual univarsitatea de horticultură.

Bartok Iosif: Cum a figurat până acuma în CF.

Primar:  Pentru proiect am dat doar declaraţie pe propria răspundere, dar trebuie făcută  

aceată schimbare de denumire.

Preşedinte: Vă rog să votaţi.

Da: 12

Nu: -

5. Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali în consiliile de administraţie  

ale  Şcolii  Generale  cls.  I-VIII  Miercurea  Nirajului  şi  ale  Liceului  Teoretic  „Bocskai  

Istvan” din Miercurea Nirajului;

Primar: Este necesară adoptarea, deoarece s-a schimbat configuraţie consiliului local. Este  

vorba de delegarea a două persoane în consiliul de administraţie al celor două şcoli.
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Propun  delegarea dlui Oltyan Csaba Attila în consiliul de administraţie al Şcolii generale şi  

al dlui Barabas Lorant în consiliul de administraţie al liceului Bocskai István. Adoptarea  

acestei hotărâri  nu suferă amânare.

Preşedinte: Vă rog să votaţi.

Da: 12

Nu: -

Primar: Vreau să informez consiliul local desprea faptul că sala de şedinţă a consiliului  

local trebuie reabilitată, şi pe această perioadă căsătoriile se vor efectua în sala Bocskai de  

lângă biserica reformată. Nu avem altă alternativă, din cauza lipsei de spaţii adecvate din  

clădirea primăriei. În acest sens voi emite o dispoziţie de primar.

Diverse:

 Primar:  Pentru  data  de  25  august  suntem  invitaţi  la  concertul  susţinut  de  Biserica  

Adventistă.

Primar: Este vorba de incendiul din 8 august, unde s-a ars o clădire din fostta cooperativă  

Nirajul, pe care l-am cumpărat acun 2 luni la licitaţie publică.

Este în interesul nostru să punem la punct cât mai repede. Avem contract de pază cu o firmă  

specializată, vom contracta serviciile unui avocat specialist în asemenea cauze. Clădirea este  

distrusă în proporţie de aproape 100%.

Bartok Iosif: În cât timp trebuia să ridice bunurile cumpărate dl. Borbely?

Primar:  Licitaţia  prin  care  Dl.  Borbely  Mihail  a  cumpărat  bunurile  mobile  existenta  în  

inventarul societăţii Nirajul -în faliment- a fost 13 iulie 2012. Încă nu a fost dat un termen de  

către noi.

Barabas Lorant: 

- Cu toate că a cumpărat aceste obiecte mobile, trebuia să ştim că se va duce acolo ca să  

lucreze?

- Trebuia să ridice în aşa fel încât să nu cauzeze daune în imobile, imobilele au fost licitate  

bucata  cu  bucata,  se  cunoaşte  valoarea  fiecăruia,  trebuie  să  fim  despăgubiţi  pentru  

daunele pricinuite.

- Să ne despăgubească şi pentru cheltuielile de demolare.

- Vreau să mulţumesc şi pe aceastp cale voluntarilor care au ajutat la stingerea incendiului.
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Bartok Iosif: Dar nu dl Borbely a fost acela care a demontat în mod direct.

Nagy Keresztesi Jenő: Trebuie contactat un avocat cu experienţă în acest domeniu.

Primar: trebuie judecat după logică, lege şi adevăr. 

Nagy  Keresztesi  Jenő: Dl  Borbely  nu  s-a  adresat  firmei  de  pază  că  vrea  să  înceapă  

demontarea maşinilor şi instalaţiilor, trebuia să justifice ce căutau oamenii acolo.

Primar: Este consemnat fiecare nr. de înmatriculare şi sunt verificate maşinile. S-a uitat şi  

dl viceprimar la container.

Bartok Iosif: Avem contracte de închiriere cu firme?

Primar: Da

Barabas Lorant: Cei care demontau au lucrat pe bază de accept verbal. Este consemnat în  

procesul verbal.

Primar: Acceptul verbal între Dl Borbely Mihail şi Veres Benjamin preşedintele al Coop  

Nirajului este consemnat în procesul verbal.

Matyas Janos:  Chiar dacă  dl. Borbely va retracta mandatul verbal, va fi răspunzător dl  

Veres.

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

data de 9 august  2012.

Preşedinte de şedinţă

                     Keresztesi Ernő Barna Avizat – P. Secretar

    Szücs Emese
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