
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29 august 2012, 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 273 din 24 august 2012. 

Sunt prezenţi 15 consilieri locali.

La  şedinţă  participă  secretarul  oraşului  şi  dl  Andrasi  Alexandru,  locuitor  al  satului  

Şardu Nirajului.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyés János.

Viceprimar:  Propun ca pe ordinea de zi să fie  inclusă proiectul de hotărâre privind  

mandatarea dlui primar, să voteze în adunarea generală ,,ADI ECOLECT”. 

Preşedinte: Este un punct ce nu suferă amânare.

Da: 15

Nu: -

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

al oraşului Miercurea Nirajului; 

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  modificarea  Regulamentului  de  organizare  şi  

funcţionare al consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului;

3. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea prelungirii contractului de închiriere pe o  

perioadă de ............,  încheiat  între primăria Oraşului  Miercurea Nirajului  şi  S.C.   RO D  

OPTICA, pentru imobilul situat în Piaţa Bocskai István, nr. 31 (fosta maternitate);
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4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea imobilului în suprafaţă de 234 mp situat  

în  Str.  Sântandrei  nr.  94,  societăţii  comerciale  S.C.  REAT  PREST,  proprietarul  

construcţiilor.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  mandatului  reprezentantului  oraşului  
Miercurea Nirajului în Adunarea Generală a Asociaţilor în  ADI „ ECOLECT MUREŞ”  
în persoana dlui primar Tóth Sándor

6. Diverse

Preşedinte: Propun aprobarea ordinii de zi.

 Da: 15

Nu: - 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

al oraşului Miercurea Nirajului; 

Comisii: Sunt de acord.

Dl contabil Csiki Bela: Pentru viitor ar trebui să vă gândiţi ca să creşteţi tarifele pentru  

beneficiarii centrului de îngrijire madico social Niraj. Suma de 500 de lei stabilită acum 5 ani  

nu acoperă nici pe jumătate cheltuielile.

Sunt restanţieri la chiriaşii A.N.L.. primăria plăteşte utilităţile, dar recuperează destul  

de greu.

Barabás Lóránt: Nu trebuie plătite aceste sume pentru chiriaşii A.N.L. 

Nagy Imre: Nu numai de rău platnici putem să discutăm, trebuie să vorbim şi de cei  

care subânchiriază apartamentele. Propun să  constituim o comisie pentru a verifica negerulile  

la locuinţele A.N.L.

Bíró József Attila: Este vorba de 4-5 familii. Să fie somate.

Viceprimar: Se ştie, dar este foarte greu de dovedit că într-adevăr sunt subânchiriate.

Dászkel László: Cine a fost în comisia veche? Să se facă o comisie nouă.

Nagy Imre: Dacă am aşteptat 2 ani şi jumate, trebuie să pregătim bine proiectul de  

hotărâre. Nu este echitabil din partea acelora care sunt pe lista de aşteptare, şi s-ar incadra în  

condiţiile prescrise ca să aibă o locuinţă.

Oltyán Csaba Attila: Am fost în comisia care a repartizat locuinţele A.N.L.. De mâine  

administraţia  să trimită somaţiile  pentru rău platnici  şi  vom vedea dacă modificăm sau nu  

comisia.
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Preşedinte: Vă rog să votaţi proiectul de hotărâre.

Da: 15

Nu: -

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  modificarea  Regulamentului  de  organizare  şi  

funcţionare al consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului;

Secretar: Nu am modificat decât la numărul comisiilor de specialitate, care în loc de 3  

vor fi 4. Există regulament cadru, pe baza aceluia a fost elaborat regulamentul.

Preşedinte: Vă rog să votaţi proiectul de hotărâre.

Da: 15

Nu: -

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  aprobarea  prelungirii  contractului  de  

închiriere pe o perioadă de ............, încheiat între primăria Oraşului Miercurea Nirajului şi  

S.C.   RO  D  OPTICA,  pentru  imobilul  situat  în  Piaţa  Bocskai  István,  nr.  31  (fosta  

maternitate);

Comisii: Barabas Lorant: Comisia noastră de buget –finanţe este de acord. Am luat  

preţul chiriei de la medicii de familie. Pentru 52 de mp cu 0.80 euro ar veni 41,6 euro pe lună.  

Deci 185,5 lei pe lună. La durată propunem prelungirea cu încă 5 ani.

Comisiile de agricultură şi de cultură sunt de asemenea de  acord.

Preşedinte: Vă rog să votaţi  proiectul  de hotărâre aşa cum au propus comisiile  de  

specialitate.

Da: 15

Nu: -

4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea imobilului în suprafaţă de 234 mp situat  

în  Str.  Sântandrei  nr.  94,  societăţii  comerciale  S.C.  REAT  PREST,  proprietarul  

construcţiilor.

Viceprimar:  Încă în luna martie am avut o discuţie,  consiliul  local de atunci a fost  de  

acord, dar mai erau nişte probleme rezolvat cu cartea funciară. Dl Toth Gyula a cunpărat  

imobilul  cu  destinaţie  de  magazin  la  licitaţie  publică  de  la  fosta  cooperativă,  solicită  
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cumpărarea terenului în suprafaţă de 234 mp. Există prevedere legală în Legea 215/2001. S-a  

făcut raportul de evaluare. Este un preţ foarte bun. 5.200 lei pentru 234 mp. Propun vânzarea.

Comisii: Toate cele 4 comisii sunt de acord.

Preşedinte: Vă rog să votaţi proiectul de hotărâre.

Da: 15

Nu:-

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  mandatului  reprezentantului  oraşului  
Miercurea Nirajului în Adunarea Generală a Asociaţilor în  ADI „ ECOLECT MUREŞ”  
în persoana dlui primar Tóth Sándor.

Viceprimar: Hotărârea trebuie înaintată în regim de urgenţă la ADI ECOLECT.
Comisii: Toate  cele  4  comisii  sunt  de  acord  cu  nominalizarea  dlui  primar  Toth  

Sandor.
6. Diverse:
Preşedinte:  Văd prezenţa domnului Andrasi Alexandru în sală. Dânsul este din Şardu  

Nirajului, să-l întrebăm dacă are ceva de spus ?

Andrasi Alexandru: În cei 4 an, care au trecut nu s-au realizate cele promise la Şardu  

Nirajului.

Până  în  2007  au  am  organizat  activităţile  cu  păşunea  comunală.  De  când  cu  

subvenţiile la păşuni, acestă activitate a fost preluată de Asztalos Janos, care era consilier  

local.  Sunt  de părare că în  2009-20010-2011 nu s-a lucrat  aşa cum ar fi  trebuit  să se  

lucraze, nu s-au împrăştiat îngroşămintele. Să fie chemat Asztalos în faţa consiliului local şi  

să fie întrebat. De asemenea la Şard sunt pământuri ale nimănui, care în mod normal sunt  

rezerve. Mai există o păşune de 6 ha între Şard şi Lăureni.

Imobilele proprietatea publică în Şard necesită reparaţii. Nu este curăţat şanţul spre  

Moşuni, iluminatul public funcţionează de la ora 5 până la orele prânzului. Am pus la punct  

căminul cultural. Asztalos a pus lacăt pe uşă.

Consilier local Fabian Ferenc: Îngrăşămintele a fost trimis, dar nu s-a găsit nici  

măcar un om care să ne ajute la împrăştiat.

Consilier Local  Mátyás János: Curăţirea şanţurilor să fie pe ordinea de zi.

Consilier local Papp Robert: În satul Beu ciurdarii sunt de vină pentru degradarea  

şanţurilor.

Consilier  local  Bíró  József  Attila: Este  un praf  uriaş  dincolo de pod pe drumul  

judeţean. Am adoptat o hotărâre pentru comisia de autostradă.

Viceprimar: Au sosit utilajele pentru asfaltare. De mâine se apucă.
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Consilier  local Matei  Petru: Sunt 15 elevi  care fac naveta din Moşuni  la  Târgu  

Mureş,  să  vedeţi  modificarea  traseului  şi  a  orarului  de  transport,  sau  să  se  propună  

întroducerea unei curse noi.

Nagy Keresztesi Jenő: Cât este termenul pentru execuţia drumului pe porţiunea din  

Miercurea Nirajului:

Viceprimar: De la 4 la 6 luni.

Nagy  Keresztesi  Jenő:  Scurgerea  apelor  prin  centru  trebuie  proiectat  cu  un  

proiectant.

Nagy Imre: Problema ANL, şanţurile să fie săpate la Sântandrei, dacă trebuie asist  

şi  la lucrări,  eventual să organizăm prin muncă voluntară, după ce o să se  termine cu  

ridicarea topo.

Consilier local Novak Vilmos: După podul de la Dumitreşti să fie cosite marginile  

şanţurilor. După podul nou să fie pietruit drumul, de asemenea şi drumul spre cimitir până  

la izvor  – 250 de m.  Autobuzul  de  şcoală este  aglomerat,  nu se  poate  porni  puţin mai  

repede? Se fură din păduri.

Consilier local Fabian Ferenc: Se fură produsele agricole de pe câmp.

Consiler local Bereczki Jeno: Pe podeţul de peste Niraj, spre Sântana s-au putrezit  

4-5 scânduri, tebuie schimbate.

Consilier local Pap Robert: Dacă se va repara buldoescavatorul să se apuce la săpat  

şanţuri, în Beu sunt 2 uliţe mici, unde nu se poate circula. Când s-a reparat drumul spre  

Moşuni, era vorba că se va continua şi până în Beu.

Consilier local Nagy Imre: Activitatea de la piaţă să fie mai bine organizată, domină  

legea junglei, sunt slăbiciuni şi din partea poliţiei locale.

Consilier local Bartok Iosif: Drumurile orăşeneşti. Incendiul de la fosta cooperativă  

Nirajul pe care l-am cumpărat, rapoartele pe acestă temă, problema centrului de zi, A.N.L.  

evacuaţi-l pe rău platnici, în fiecare sat avem rezerve de teren agricol. Să se inventarieze  

aceste  suprafeţe,  sunt  folosite  dar  nu  plăteşte  nimeni.  Administrarea  păşunilor  şi  

aterenurilor au fost totdeauna în atribuţiile viceprimarului. Era vorba că o să se interzică  

circulaţie pe str. Pompierilor în zilele de piaţă, pe porţiunea înspre piaţă.

Consilier local Dászkel László: De doi ani se discută extinderea curţii şcolii noi din  

Sântandrei,  aşa  cum  este  nu  este  bine,  am  discutat  despre  achiziţionarea  unui  teren  

învecinat. 
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Consilier local Barabás Lóránt: Regulament de piaţă.

Consilier local Oltyán Csaba Attila: Cred că noua directoare de la Şcoala generală  

va fi o persoană dinamică, şi o să ştie să gestioneze treburile acestei şcoli. Trebuie să  ne  

ajutăm pe noi înşine, nu putem aştepta totul de la dministraţia publică locală.

Viceprimar: Am consemnat cele spuse şi vom încerca să le rezolvăm.

Secretar: Odată  cu  convocatorul  şi  materialele  pentru  şedinţă  v-am  trimis  şi  

modelele pentru declaraţiile de avere şi de interese pe care aveţi obligaţia să depuneţi. V-

am trimis şi un material care prevede incompatibilităţile, pentru luare la cunoştinţă. Am pus  

şi un chestionar cu privire la modalitatea de transmitere a materialelor, - hârtie sau e-mail -  

prin care am solicitat să optaţi pentru vreuna dintre aceste modalităţi.

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat închid şedinţa de azi.

Preşedinte de şedinţă

                     Mátyás János Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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