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Încheiat azi, 28 martie 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. 112 din 23 martie 2012.

Sunt prezenţi 14 consilieri locali.

La şedinţă participă viceprimarul şi secretarul oraşului, Dna  Moga Viorica, Dl. Moga  

Cristian. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Csizmadia György.

Preşedinte: Rog să se voteze materialul  şedinţei  ordinare din data de 29 februarie  

2012.

Da: 14

Nu: - 

Csiki Sándor: Propun completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, respectiv cu  

privire  la  stabilirea  locului  de  amplasare  a  bustului  Prinţului  Csaba,  deoarece  am primit  o  

statuie  din partea FIDESZ (Alianţa  Tinerilor  Democraţi).   Acesta este  în concordanţă cu un  

proiect de hotărâre mai vechi, iniţiat însăşi de dl primar Daszkel, prin care s-a propus un parc de  

statui.

Preşedinte: Rog să se voteze ca proiectul de hotărâre propus să fie inclus pe ordinea de  

zi a şedinţei.

Da: 6
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Nu: 7

Abţinere: 1

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 28 martie 2012.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de îngrijire şi  

asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea Organizaţiei Caritas pentru  

anul 2012.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local al  oraşului Miercurea  

Nirajului.

3. Diverse.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de îngrijire şi  

asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea Organizaţiei Caritas pentru  

anul 2012.

Bartók Iosif:  Se ajută populaţia,  este o activitate  benefică pentru locuitori,  mai ales pentru  

persoanele vârstnice.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: - 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local al  oraşului Miercurea  

Nirajului.

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 14

Nu: - 

3. Diverse.

Viceprimar: Sunt invitaţi Dna Moga Viorica şi dl. Moga Cristian.

Preşedinte: S-a  depus  o  contestaţie  scrisă  din  partea  dnei  Moga  Viorica.   Constat  că,  se  

contestă de către familia Moga următoarele articole din Hotărârea Consiliului Local: art. 4,7, 8, 9, 10,  

11, 12.
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Nagy Keresztesi Jenő: Sunt şi alte turme de oi, dar atâtea probleme câte s-au ivit cu dl. Moga  

Critian nu avem de când sunt consilier. Hotărârea a fost comunicată şi Prefecturii nimeni nu a avut nici o  

obiecţie. Să încercaţi să respectaţi hotărârea de consiliu.

Moga Cristian: Pe pământul nostru facem ce vrem.

Nagy Imre: Te cunosc de mult timp, văd ce tonalitate îţi permiţi în faţa consiliului local şi de  

aici ne putem da seama cum vorbeşti cu oamenii din sat! Problemele dezbătute în consiliul local sunt  

problemele comunităţii.

Răspunsurile la punctele din contestaţia depusă au fost date de către Secretar şi dl. Viceprimar.

Viceprimar: Au fost puţine puncte pe ordinea de zi. Nu pot să trec cu vederea peste cele scrise  

cu prilejul serbărilor de 15 martie, comentariile apărute, calomniile ce s-au scris şi ce s-a spus despre noi  

de către opoziţie.

Barabás Lóránt: Am primit ziarul vostru de la un om, care nu ne simpatizează şi care totuşi  

consideră că este calomnie ceea ce faceţi voi. Sunt lucruri pe care dl. Biro nu le înţelege. Este ca şi când  

ai  o  firmă  cu  3  acţionari,  de  exemplu  firma   voastră  Genesis,  unul  dintre  acţionari  contribuie  la  

activitatea şi capitalul firmei, ceilalţi doi aşteaptă să se împartă beneficiile rezultatele fără a se pune  

contribuţia la capital şi la realizări, aşa este şi activitatea de la noi în consiliul local. Voi aţi spus multe  

aţi făcut puţine, nimeni nu v-a luat cuvântul, nu este adevărat, sunt simple speculaţii.

Kacsó Vilmos: Gunoiul de la piaţă ar trebui curăţat.

Nagy Imre: Vă felicit pentru că o să începeţi lucrările de reabilitare la DJ 135, se va circula cu  

viteză ar trebui restricţionată circulaţia.

Bíro József Attila: Era vorba că se va anagaja un avocat care să reprezinte Consiliul Local în  

litigiul cu Prefectura, s-a făcut ceva?

S-a semnat contractul pentru repararea drumului?

Viceprimar: Deocamdată nu a fost angajat avocat, la data de 20 aprilie avem următorul termen  

de judecată.

Csiki Sándor: Trebuie să particip la o altă şedinţă, trebuie să plec.

Dr. Tőkés Endre: Steagurile de pe instituţiile publice sunt deteriorate, trebuie schimbate.

Imreh Attila: Oraşul nostru este împroşcat cu noroi în fel şi chipuri.

Dr. Butyurka Péter Pál: Problemele cu Dl. Moga Cristian sunt chiar serioase.

Bartók Iosif: Problema circulaţiei în zilele de miercuri spre piaţă încă nu s-a rezolvat. Când s-

au adoptat restricţiile idea nu era de a interzice accesul către firmele şi magazinele din str. Pompierilor.  

Îi  rog pe  poliţiştii  locali  să vegheze  la  respectarea  acelor  reguli.  Indicatorul  staţionare  interzisă  pe  

porţiunea acea scurtă nu se respectă.

3



Csizmadia György: În faţa şi în jurul barului „Fules” să se interzică parcarea, este imposibil să  

se circule mai ales seara, este periculos din cauza numeroaselor maşini parcate neregulamentar.

Bartók Iosif: Să nu se mai vândă terenuri. În ceea ce priveşte păşunatul să apărăm pe poliţiştii  

locali şi pe oameni.

Keresztesi Ernő Barna: Aveţi dreptate în ceea ce priveşte pe dl. Moga Cristian, este arogant, nu  

vrea să respecte legea. Este bină că s-a apucat de lucrările de reparare a drumului, când va fi gata  

merită să ne gândim la regulile de circulaţie.

Să fie interzisă circulaţia pe partea cealaltă a drumului, cu excepţia riveranilor.

Ştim ceva de licitaţia Nirajului?

Mátyas  János:  Anul  trecut  când s-a pus  reţeaua de  canalizare  s-a  distrus  un podeţ  în  str.  

Trandafirilor nr. 50.  Să săpăm şanţ şi în faţa imobilului unde stau eu, pentru că nu există deloc.

Să se hotărească interzicerea staţionării la barului lui „Fules”.

Csizmadia György: Asfaltul rezultat după reparaţii nu s-ar putea folosi la repararea drumurilor  

de câmp?

Nagy Keresztesi Jenő: Să se solicite terenul de sub clădirea depozitului de materiale.

Barabás  Lóránt:  Poliţia  Locală  să  facă  patrularea  şi  la  terenul  de  joacă  din  jumătate  în  

jumătate de oră.

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 28 martie 2012.

Preşedinte de şedinţă

                     Csizmadia György Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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