
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi,  22 iunie 2012,  în şedinţa de constituire  a consiliului  local Miercurea  

Nirajului.

Convocarea consiliului a fost făcută în scris prin ordinul prefectului nr. 219 din 18 iunie  

2008.

La şedinţă participă dna Adela Tăbăran din parte Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş  

şi secretarul unităţii administrativ teritoriale.

Sunt prezenţi consilierii aleşi ca urmare a scrutinului din 10.06.2008

Şedinta este deschisă de reprezentantul Prefecturii Dna Adela Tăbăran.

Se constată lipsa motivată a dlui Nagy Keresztesi Jenő, ales consilier local pe lista  

P.C.M. – M.P.P.

Se constată legalitatea şedinţei de constituire.

Reprezentantul  Prefecturii  Judeţului  Mureş,  ca urmare a informaţiilor primite de la  

secretarul UAT,  îl invită pe dl Bartok Iosf, ca fiind cel mai în vârstă dintre consilieri care este  

asistat de dnii Bíró József Attila si Fábián Ferenc: 

Dl. Bartok Iosif  prezintă ordinea de zi.

1. Alegerea membrilor comisiei de validare

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi

3. Depunerea jurământului de către consilieri.

4. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local;

5. Prezentarea hotărârii  judecătoreşti  de validare a alegerii  primarului.  Depunerea  

jurământului de către primar;

6. Alegerea viceprimarului;
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7. Aprobarea  numărului  şi  componenţei  comisiilor  de  specialitate  pentru  diferite  

domenii;

1. Alegerea membrilor comisiei de validare 

Bartok Iosif: Rog să faceţi propuneri pentru comisia de validare.

Nagy Imre: Propun ca comisia de validare să fie alcătuită din  trei persoane Se propun  

pentru  comisia  de  validare  următoarele  persoane:  Barabás  Lóránt,  Mátyás  János,  Oltyán  

Csaba Attila.

Bartok Iosif: Rog să se voteze propunerea făcută.

Da: 14

Nu: - 

Alegerea comisiei de validare este consemnată în Hotărârea nr. 1.

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi

Comisia de validare a mandatelor alege din rândul  membrilor săi  un preşedinte  în  

persoana lui Barabás Lóránt, Mátyás János secretar, membru Oltyán Csaba Attila.

Comisia de validare a manadatelor examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier. În  

acest  scop  se  încheie  proces  verbal  care  constituie  anexa  nr.  1  prin  care  este  elaborată  

propunerea de validare. 

Primarul ales Tóth Sándor a renunţat la mandatul de consilier în favoarea mandatului  

de primar.

Rog să fie validate mandatele consilierilor în ordine alfabetică.

Bartok Iosif: Rog să se voteze propunerea.

Da: 14

Nu: - 

Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr. 2.

               
Nr. 
crt. 

Numele si prenumele Lista 
partidului politic, alianţei etc.  

pe care a candidat
1. Dr. Tőkés Endre U.D.M.R.
2. Dászkel László U.D.M.R.
3. Keresztesi Ernő Barna U.D.M.R.
4. Nagy Imre U.D.M.R.
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5. Barabás Lóránt U.D.M.R.
6. Fábián Ferenc U.D.M.R.
7. Bereczki Jenő U.D.M.R.
8. Novák Vilmos U.D.M.R.
9. Mátyás János U.D.M.R.

10. Papp Róbert U.D.M.R.
11. Oltyán Csaba Attila U.D.M.R.
12. Bíró József Attila P.C.M. – M.P.P.
13. Nagy Keresztesi Jenő P.C.M. – M.P.P.
14. Bartók Iosif P.C.M. – M.P.P.
15. Matei Petru Partidul Poporului D.D.

3. Depunerea jurământului de către consilieri.

După validarea mandatelor se procedează la depunerea jurământului.  Secretarul  dă  

citire textul jurământului, după care consilierii validaţi se prezintă în ordine alfabetică în faţa  

mesei  special  amenajate,  pe  care  se  află  un exemplar  din Constituţie  şi  Biblie,  după care  

pronunţă  cuvântul  „jur”  şi  semnează  jurământul  de  credinţă  din  care  unul  se  înmânează  

consilierului, iar unul se păstrează la dosarul de validare. Nu a depus jurământul dl. Nagy  

Keresztesi Jenő, care lipseşte.

Preşedinte de vărstă: Declar consiliul ca legal constituit.

Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin Hotărârea nr. 3

4.Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local;

După declararea consiliului ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui  

de şedinţă.

Nagy Imre: Îl propun pe dl. Mátyás János.

Preşedinte de vârstă: Vă rog să votaţi.

 Da: 14

Nu: -

Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în Hotărârea nr. 4

5.  Prezentarea hotărârii  judecătoreşti  de  validare  a alegerii  primarului.  Depunerea  

jurământului de către primar;
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Dna Adela Tăbăran citeşte hotărârea de validare a primarului dată de Judecătoria Tg.  

Mureş  prin  Încheierea  civilă  nr.1843  din  18  iunie  2012.  Primarul  depune  jurământul  de  

credinţă în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblie,  

după care pronunţă cuvântul „jur” şi  semnează jurământul de credinţă din care unul i  se  

înmânează, iar unul se păstrează la dosarul de validare.

6. Alegerea viceprimarului;

Preşedinte: Rog să faceţi propuneri pentru funcţia de viceprimar: 

Nagy Imre: Propune pe dl Keresztesi Ernő Barna.

Bartok Iosif: Propun pe dl Nagy Keresztesi Jenő.

Preşedinte: Vă rog să declaraţi dacă acceptaţi propunerea.

Keresztesi Ernő Barna: Da

Nagy Keresztesi Jenő: Da

După  înregistrarea  candidaturilor  se  ia  o  pauză  în  timpul  căreia  se  completează  

buletinele de vot cu numele candidaţilor.

Se distribuie buletinele de vot. Pe rând fiecare consilier local se trece la urna special  

amenajată pentru votare. 

Comisia  de  validare  desface  urna sigilată  şi  se  citeşte  şi  se  consemnează  rezultatul  

votării.

 Keresztesi Ernő Barna: 12 voturi

Nagy Keresztesi Jenő: 2  voturi.

Preşedintele de şedinţă constată că candidatul Keresztesi Ernő Barna a obţinut voturile  

necesare conform Legii 215/2001.

Alegerea viceprimarului se consemnează în Hotărârea nr. 5 a consiliului local.

7. Aprobarea  numărului  şi  componenţei  comisiilor  de  specialitate  pentru  diferite  

domenii;

După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate. 

Propunerea  pentru  comisii  este  făcută  de  Barabás  Lóránt  oraşului  Miercurea  

Nirajului.

I. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, activităţi  
economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat  
al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
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1. Keresztesi Ernő Barna
2. Barabás Loránt
3. Mátyás János
4. Nagy Imre
5. Dászkel László

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţia consumatorilor,  
ordine  publică,  activităţi  sportive  şi  de  agrement,  relaţii  cu  cultele  şi  cu  ONG- urile,  de  
cooperare  sau  asociere  cu  alte  autorităţi  ale  administraţiei  publice  locale  din  ţară  sau  
străinătate:

1. Dr. Tőkés Endre
2. Nagy Imre
3. Dészkel László
4. Oltyán Csaba Attila
5. Novák Vilmos

III. Comisia pentru agricultură, servicii şi comerţ, protecţia mediului, gospodărirea  
apelor,  salubritate,  gospodărire  comunală  şi  servicii  locale,  protecţia  civilă,  apărarea  
împotriva dezastrelor şi calamităţilor:

1. Fábián Ferenc
2. Papp Robert
3. Bereczki Jenő
4. Novák Vilmos
5. Bartók József

IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială,:
1. Bíró József Attila
2. Nagy Keresztesi Jenő
3. Matei Petru

Biro  Jozsef  Attila:  Consider  că  componanţa  comisiilor  nu  reflectă  configuraţia  
politică din consiliu.

Bartok  Iosif:  Nu  pot  să  accept  argumentaţia  dlui  Barabas,  nu  este  respectată  
configuraţia politică. Îl propun pa Nagy Keresztesi Jeno în comisia economică.

Barabas Lorant: Reflectă întru-totul, aveţi oameni în două comisii.

Preşedinte de şedinţă: Vă rog să votaţi propunerea dlui Bartok:
Da: 2 
Nu: 12

Preşedinte: Rog să votaţi.

Da: 13

Nu: 2
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Stabilirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi componenţa nominală  

a acestora este consemnată în Hotărârea nr. 6.

Primar: Vă mulţumesc că aţi avut încredere în mine, ne trebuie o echipă bună, să  

punem de o parte ambiţiile personale. Vă doresc mult succes.

Ca o ultimă problemă vă rog să stabiliţi data şi ora la care vor avea loc şedinţele  

ordinare de consiliu. Până acum au fost ţinute în ultima zi de miercuri a fiecărei luni, de la ora  

1600. Sunteţi de acord ca şi în viitor să se ţină tot după acest program?

Da: 14

Nu: -

Barabas Lóránt: Având în vedere perioada concediilor propun ca şedinţa din iulie să  

se ţină luni, 30 iulie.

Da: 14

Nu: -

Preşedinte de şedinţă

   Mátyás János

Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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