
aROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 25 ianuarie 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. 50  din 20 ianuarie 2012.

Sunt prezenţi 14 consilieri locali

La şedinţă participă viceprimarul şi secretarul oraşului.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Tóth Sándor.

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 21 decembrie  

2011.

Dr. Butyurka Péter Pál: Nu am fost împotriva închirierii spaţiului pentru cabinetul de  

pediatrie, am spus legat de această problemă că  ne vom aduna ori de câte ori va fi nevoie. Rog  

să se corecteze acest lucru în procesul verbal.

Preşedinte:  Din această cauză nu o să avem un cabinet  de  pediatrie  în  localitatea  

noastră

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 21 decembrie  

2011 cu modificările propuse de dl. consilier Butyurka Peter Pal.

Da: 14

Nu: - 
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Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 25 ianuarie 2012.

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 84 din 21 decembrie 2011.

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

specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune sau de lucrări de interes  

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001.

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 69 din 26 octombrie 2011.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 34  

din 30 martie 2011.

6.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea valorificării  prin licitaţie  publică de masă  

lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

7.  Discutarea  şi  formularea  răspunsurilor  la  Intergotariul  luat  pârâtului  Oraşul  

Miercurea Nirajului în Dosarul civil nr. 4697/320/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş.

8. Diverse.

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

Da: 14

Nu: - 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 84 din 21 decembrie 2011.

Viceprimar: Pprezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: - 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de  

specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului.

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: - 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune sau de lucrări de interes  

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001.

Viceprimar:  Legea impune  acest  lucru,  trebuie  aprobat  pentru  fiecare an Planul  de  

acţiune sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii  

416/2001.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: - 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 69 din 26 octombrie 2011.

Dr. Butyurka Páter Pál: Propun concesionarea păşunilor pe o perioadă de 1 an.

Viceprimar: Legea impune cel puţin 10 ani pentru concesionarea păşunilor.

Csizmadia  György:  Este  bine  să  concesionăm păşunile  pe  10  ani,  pentru  că  atunci  

concesionarul are interesul să întreţină păşunile.

Dr.  Butyurka  Páter  Pál:  Am propus  modificarea  Hotărârii  consiliului  local  privind  

păşunatul  în  folosul  comunităţiilor  locale,  pentru  că  păşunile  noastre  au  fost  constituite  din  

pământurile lor.

Bartók Iosif: Cine va plăti taxa de păşunat, când şi cum? Proprietarii ce vor plăti?, - am  

înţeles că Asociaţia proprietarilor de animale plăteşte suma stabilită de Consiliul Local.

Viceprimar: Plata se poate face din subvenţie, avem 275 ha de păşune.
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Nagy Keresztesi Jenő: Şi ce este dacă la nivelul oraşului există o singură asociaţie?

Viceprimar: Va primi păşunea în concesiune prin atribuire directă. Poate se va rezolva  

şi problema cu Moga Cristian.

Nagy Keresztesi Jenő: Moga Cristian a generat numai conflicte în Lăureni, să nu fie  

sprijinit de către Consiliul Local.

Dr. Butyurka Páter Pál: Acest proiect de hotărâre prevede şi faptul că, proprietarul  

animalelor trebuie să deţină păşunea într-un singur corp de proprietate.

Bartók Iosif: Composesoratul Mureş are păşune să închirieze de acolo, nu trebuie la  

nimeni păşunea acea  la munte.

Csizmadia György: 0,3 UVM/ha înseamnă 36 de oi pe ha.

Bíro  József  Attila:  Nici  Poliţia  din  oraş  nu  este  la  înălţime  în  ceea  ce  priveşte  

îndeplinirea atribuţiilor, ar trebui ca şi ei să răspundă de ducerea la îndeplinire a prevederilor  

hotărârii consiliului local.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: - 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 34  

din 30 martie 2011.

Bíro József Attila: Propun o comisie pentru operativitate în acest caz. Propunerea mea  

este ca din comisie să facă parte 5 consilieri locali.

Dr. Butyurka Páter Pál: Consiliul local a decis că, trebuie o comisie ca oamenii să aibă  

cunoştinţă despre ceea ce li se pregăteşte, va fi un proces coordonat de această comisie. Ar trebui  

cerut şi audienţă de la dl. Ministru Borbély László.

Viceprimar: Aş propune amânarea acestui proiect de hotărâre, eu nu văd sensul acestei  

acţiuni.

Consilierii care au votat împotriva adoptării acestui proiect de hotărâre, ce credeţi cum  

vor duce la îndeplinire hotărârea în cauză?

Nagy  Keresztesi  Jenő:  Hotărârea  nu  a  fost  dusă  la  îndeplinire,  trebuie  o  comisie  

operativă.
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Nagy Imre:  Comisia va da socoteală Consiliului Local aşa au zis antevorbitorii  mei,  

atunci în comisie trebuie desemnate acele personae care au interesul în această problemă.

Imreh Attila: Sunt pentru comisie, sunt împotriva autostrăzii, nici unul dintre tronsoane  

nu au fost discutate în consiliul local, să fie desemnaţi în comisie acei consilieri locali care au  

fost împotriva autostrăzii. 

Nagy  Keresztesi  Jenoő: Nimeni  nu  este  împotriva  autostrăzii  ci  împotriva  acestui  

tronson.

Imreh Attila: Nu suntem împotriva dezvoltării, ci împotriva acestui tronson care trece  

peste noi.

Bartók Iosif: Să facem tot ce putem nu este primul caz .

Bíro  Jozsef  Attila: Să  se  conştientizeze  în  oameni,  să  avem la  dispoziţie  mijloacele  

tehnice necesare.

Nagy  Imre: Locuitorii  nu  ştiu  prea  multe,  am  experienţă  proprie  cu  autostrada  

Transilvania,  numai  pagube sunt  în  2 ani,  locuitorii  nu au cunoştiinţe  în  acest  sens,  trebuie  

informaţi.

Barabás Lóránt: Pentru mine nu merită să intru în conflict cu prietenii mei, este o luptă  

cu  moara  de  vânt,  Dl.  Dr.  Butyurka  este  evident  că,  tu  vrei  să  spui  oamenilor  cum să  se  

gândească, după modul tău de gândire.

Bartók Iosif: Informaţi oamenii din toate punctele de vedere şi din pro şi din contra, cum  

vor fi de ex. traversările pe pământurile agricole, etc?

Dr.  Tőkes Endre: Este numai problema celor din Miercurea Nirajului? Cine ştie cum  

reacţionează  cei  din  Valea  Nirajului?  Sunt  care  vor  ca  autostrada  să  ocolească  Miercurea  

Nirajului?, sunt care vor autostradă în Valea Nirajului? Eu văd un „non sens”  în toată comisia  

asta.

Preşedinte: Nu s-a discutat la nivel de Microregiune.

Matyás János: De mult timp discutăm problema asta, erau 3 – 4 consilieri care au vrut  

să avem autostradă, acum aud că toată lumea doreşte.

Dr. Butyurka Páter Pál: Dacă vom obţine sprijinul mai multor consilii locale, vom putea  

face cea ce este mai bine, dacă nu ne gândim în comunitate nu vom obţine nimic.
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Barabás Lórant: Întrebarea mea era cum vedem fiecare acest lucru, eu am întrebat pe  

mai mulţi oameni şi Consilii locale, toată lumea aşteaptă autostrada.

Imreh Attila: Mai mulţi  suntem împotrivă, să fie comunicat punctul nostru de vedere  

către conducerea UDMR.

Matyás János: Nu am nimic împotrivă.

Nagy Keresztesi Jenő: Este părerea Primarilor şi nu al Consiliilor locale, niciodată nu  

au fost informaţi despre aceste decizii. Comisia vrea să lucreze.

Nagy Imre: Dl. Barabas l-ai întrebat pe Primari?

Csizmadia  György: Dacă  nu  ştii  să  rezolvi  ceva  fă  o  comisie,  să  discutăm  despre  

problemele noastre. Aşa vede cineva dintre noi că autostrada nu este un lucru necesar pentru  

Valea Nirajului?, propun să se amâne adoptarea acestui proiect de hotărâre.

Csiki Sándor: Sunt aproape de acord cu dl. Csizmadia. Societatea civilă va avea un  

cuvânt de spus, politicul a decis. Propun ca, comisia să lucreze, să se consulte cu specialişti, cu  

oamenii care vor să facă ceva în acest sens.

Preşedinte: Rog să se voteze pe puncte. 

Cine este pentru înfiinţarea unei comisii?

Da: 9

Nu: 5

Comisia să aibă în componenţă un număr de 5 membri, consilieri locali?

Da: 9

Nu: 5

Nagy Imre: Eu propun în comisie pe dl.  viceprimar.

Viceprimar:  Eu nu am votat împotriva autostrăzii, nu pot să am un numitor comun cu  

voi.

Preşedinte:  Nominalizările  în  comisie  sunt:  Nagy  Keresztesi  Jenő,  Keresztesi  Ernő  

Barna, Butyurka Péter Pál, Nagy Imre, Bíro József Attila.

Rog să se voteze.

Da: 8

Nu: 6
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6.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea valorificării  prin licitaţie  publică de masă  

lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

Viceprimar: Eu propun 90 de lei/mc de masă lemnoasă.

Preşedinte: Propunerile pentru membrii comisiei de licitaţie sunt: Tóth Sándor, Bartók  

Iosif, Csizmadia György.

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.

Da: 14

Nu: - 

7.  Discutarea  şi  formularea  răspunsurilor  la  Intergotariul  luat  pârâtului  Oraşul  

Miercurea Nirajului în Dosarul civil nr. 4697/320/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş.

Viceprimar: prezintă răspunsurile la interogatoriu.

Nagy Imre: 2 persoane se ceartă pentru proprietatea altuia.

Viceprimar: La primele 4 întrebări răspunsul este: Da;

         La întrebarea nr. 5 răspunsul este: Nu avem cunoştinţă despre acest lucru; 

                     La întrebarea nr. 6 răspunsul este: Au fost începute demersurile însă din  

cauza proceselor începute nu au fost finalizate;

        La întrebarea nr. 7 răspunsul este: Da, există o schiţă privind dezmembrarea  

imobilului vizat de Primărie în anul 1992, însă această dezmembrare nu a fost aprobată de către  

Consiliul Local;

La  întrebarea  nr.  8  răspunsul  este:  Nu  suntem de  acord  cu  admiterea  

acţiunii având în vedere faptul că, există pe rolul instanţelor de judecată litigii care au ca obiect  

revendicarea terenului litigios de către fostul proprietar;

Preşedinte:  Rog  să  se  voteze,  sunteţi  de  acord  cu  răspunsurile  formulate  la  

interogatoriu.

Da: 14

Nu:  - 

8. Diverse.
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Viceprimar:  În  ceea  ce  priveşte  salubritatea  am cerut  oferte  de  preţ,  s-ar  putea  să  

alegem un alt prestator.

Nagy  Imre:  Sunt  furios  că  a  plecat  pediatrul.  Nu  are  rost  colectarea  selectivă  a  

deşeurilor? Felicit rezilierea contractului cu firma de salubritate din Acăţari.

Kacsó Vilmos: Nu se poate deszăpezii în centrul oraşului?

Bíró József Attila: Care este situaţia cu asfaltarea? Care este situaţia cu parcările din  

centru? Jurista merge în concediu de maternitate. A fost trimis o scrisoare către Guvern, s-a  

primit răspunsul? Nu văd de ce primim reproşuri pentru cabinetul de pediatrie?

Csiki Sándor: Asfaltarea drumului este un lucru bun. Din partea unul coleg de al meu s-

a  depus  o  cerere  pentru  că  are  un  copil  bolnav,  poate  fi  ajutat?  Dacă  azi  am vota  despre  

cabinetul de pediatrie aş vota la fel, trebuiau întrebaţi cei doi medici de familie, dl. Dr. Pap  

György şi Dna Dr. Zavada Maria.

Nagy Keresztesi Jenő: Dl. Barabás cu ocazia şedinţei din luna decembrie a spus că, are  

câteva aspecte noi legate de litigiul cu Parohia Ortodoxă, care sunt noutăţiile?

Dr. Tőkes Endre: În faţa imobilelor din str. Trandafirilor nu curge apa în şanţ, şanţurile  

sunt astupate.

Imreh Attila: Exploatarea pădurilor nu este rentabilă, nu este economică, propun să nu  

se vândă din păduri.

Bartók Iosif: Şanţul din strada noastră este colmatat.

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de viceprimar şi  secretar .

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

de 25 ianuarie 2012.

Preşedinte de şedinţă

                         Tóth Sándor Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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