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ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31 octombrie 2012, înşedinţa de lucru ordinară a consiliului local.

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

şi Dispoziţia Primarului nr 326 din 24 octombrie 2012.

Sunt prezenţi 15 consilieri locali.

La şedinţă participă secretarul oraşului, consilierul primarului dl. Dászkel László,

comisar de poliţie Tecaru Dorin, Dr. Bálint Kun Emese, Dl Benő Barna, conducătorul Asociatiei

de Dans Bekecs.

Preşedinte deşedinţă este Dl. consilier Mátyás János..

Preşedinte: Materialul de şedinţă v-a fost comunicat cu 5 zile înainte, împreună cu

procesul verbal alşedinţei anterioare. Dacă sunteţi de acord cu procesul verbal?

Da: 15

Nu: -

Preşedinte:Se face prezenţa şi prezintă ordinea de zi.

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

al oraşului Miercurea Nirajului;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării autoutilitarei marca ROMAN

DIESEL, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului.

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de coofinanţare a Spitalului Sovata-Niraj de

către unităţile administrativ-teritoriale, de la care sunt internaţi bolnavi;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui primar Toth Sandor în Adunarea

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST”.
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5. Discutarea problemelor legate de incendiul din 08 august2012, la fosta Cooperativă

Nirajul;

6. Diverse

Preşedinte:Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi sau dacă mai aveţi de completat?

Da: 15

Nu: -

Preşedinte: La început dau cuvântul dlui comisar de poliţie Tecaru Dorin,şeful poliţiei

oraşului.

Com. Tecaru Dorin: Doresc să mă refer la anumite aspecte ale muncii noastre,

problemele pe care doresc să vi-l prezint sunt nu numai ale poliţiei ci şi ale dvs. Circulaţia pe

drumurile publice, iluminatul public sau paza bunurilor sunt lucruri care interesează pe toată

lumea.

După cunoştinţele mele nu sunt delegaţi din sate, nu am cu cine comunica, ar fi bine ca

din fiecare localitetate din cele 7, să am cu cine comunica. Vreau să fiu deschisşi să merg către

dvs şi către populaţie şi să facem o echipă bună. În curând se va asfalta drumul principal,

trebuie să vedem unde punem indicatoarele, trecerile de pieton etc. Eusunt,şi voi fi exigent cu

toată lumea. Doresc să fiu omul dvs cu care colaboraţi. Cunosc limba maghiară la perfecţie,

citescşi scriu pe această limbă, nevasta mea este de aici. La mine există doar două categorii:

oamenişi infractori. Din păcate vor fişi oameni care vor fi amendaţi, asta ne este meseria. Vă

rog să aveţi toată încrederea în mine, mă bucur că am fost invitat. Ofer comunităţii tot respectul,

suntem pe aceeaşi parte a baricadei. Vreau să mă sunaţi când aveţi nevoie de mine.Ţelul meu

este siguranţa locuitorilor şi a bunurilor. Vă dauşi numărul meu de telefon.

Preşedinte:Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa.

Primar: Vaţi referit la delegaţii săteşti, să ştiţi că avem consilieri locali din cinci sate.

De satele care nu au delegaţi, răspunde căte un consilier care le gestionează problemele.

Com. Tecaru Dorin:Dacă aveţi întrebări?

Pap Robert:Semnalizarea căruţelor pe timp de noapte, să fie trimise înştiinţări pentru

fiecare căruţaş că este obligat să aibă sitem de semnalizare pe timp de noapte, triunghi, vestă.

Com. Tecaru Dorin: O să avertizez pe căruţaşi.

Pap Robert:Primăria a dat tăbliţe de înmatriculare pentru remorcişi tractoare, sunt

valabile?
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Com. Tecaru Dorin:Da, este legal, pretenţia noastră este ca să aibă sistemul de lumini,

sistemul de semnalizareşi sistemul de frânere pusă la punctşi să aibă permis.

Preşedinte:V-am mulţumit încă o dată pentru prezenţă şi informare şi din cele auzite de

la dvs sunt convins că va funcţiona proverbul: ,,unde-i ligheanul, acolo-işi prosopul”.

Preşedinte:Propun să începem dezbaterile cu pct. 3 de pe ordinea de zi.

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de coofinanţare a Spitalului Sovata-Niraj de

către unităţile administrativ-teritoriale, de la care sunt internaţi bolnavi;

Primar: Am iniţiat acest proiect de hotărâre, pentru că aşi dori ca comunele de unde

sunt internaţi bolnavi în spitalul Sovata –Niraj, să contribuie şi ele la coofinanţarea secţiei

exterioare din Miercurea Nirajului. Ar fi în interesul tuturor să susţinem funcţionarea acestui

spital. Am purtat dicuţii cu primarii vizaţi, ei aşteaptă ceva concret din partea nostră, înainte de

adoptarea bugetelor locale.

Dr. Balint Kun Emese:Banii de la Casa de Asigurări nu acoperă cheltuielile. Pentru

acest an am avea nevoie de 12.000 le, avem aprobare pentru 8.000 lei, bani care nu au fost

viraţi încă.

Barabas Lorant:Propun ca 50% din cheltuieli să fie suportate de M. Nirajului iar restul

de 50% de celelalte primării.

Nagy Keresztesi Jeno:Să se înţeleagă cu comunele vecineşi sumele să fie repertizate

proporţional cu numărul locuitorilor.

Dr. Balint Kun Emese:50% din sume să fie pentru prestaţii iar restul de 50% pentru

reparaţii modernizări.

Nagy Imre: În funcţie de numărul locuitorilor, -de ex noi avem 5300 de locuitori –

proporţional, Găleşti 2000 locuitori, să plătească procentajul lui.

Barabas Lorant: S-a hotărât, ar fi bine să seştie căt ar fi contribuţia pe anul viitor.

Veceprimar: Nu este bună întrebarea.

Dr. Balint Kun Emese: Consiliul Local din Sovata finanţează cheltuielile cu utilităţi

pentru spitalul din Sovata.

Primar: Este vorba despre viitorul spitalului.

Bartok Iosif: Şi comuna Neaua cu o sumă fixă anuală.

Preşedinte: În limita legii şi în limita bunului simţ.

Primar: Investiţiile şi renovările să fie supartate în comun.
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Dr. Tőkés Endre:Nu am înţeles bine. 50% noi iar resul celălalte comune?

Nagy Imre: După numărul bolnavilor. O parte Miercurea, iar restul după numărul

locuitorilor.

Preşedinte: Deci părerea unanimă este ca să fie după numărul locuitorilor? Aşa să se

formuleze hotărârea?Şi dl primar să discute cu aceste comune? Vă rog să votaţi în acest sens,

Da: 15

Nu:-

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

al oraşului Miercurea Nirajului;

Preşedinte:Dau cuvântul dlui Benő Barna, conducătorul ansamblului de dans Bekecs.

Benő Barna: Reprezentăm oraşul şi peste hotarel la cel mai înalt nivelşi la cele mai

prestigioase festivaluri, ne-am dezvoltat în cursul acestor cinci ani. Vă mulţumim că ne-aţi

sprijinit până acum. Este o echipă câştigătoare pe care ar trebui să-l păstrăm. Avem un buget

anual de 300.000 lei. Ceea ce s-a primit de la consiliu este doar o mică parte. Vă rog să ne

sprijiniţi şi dvs prin cunoştinţele pe care le aveţi, ca să putem strânge fonduri, de a obţine

sposorizări.

O altă propunere este de a reânfinţa abonamentul de teatru din Miercurea Nirajului.

Costul ar fi de 50 de lei/persoană, pentru 5 reprezentaţii teatrale. M-am înţeles cu directorul

teatrului din Tg. Mureş.

Nagy Imre:Când s-ar începe stagiul?

Beno: În zilele de duminică, de la ora 17.00ar fi cel mei potrivit dupămine.

Primar: Propun ca spectacolele să fie legate de nişte evenimente, sărbători, poate

că oamenii ar avea un apetit mai mare, vom face reclamă peste tot.

Oltyán Csaba Atila: Facem o reclamă şi prinre elevi. Nu prea se înghesuie.

Propun abonament de elevi. Eu mă bazez pe cel puţin 60 de persoane-elevişi cadre

didactice.

Primar: Mai avem de achiat 2500 lei faţă de Asociaţia de dans. Pentru rezultatele

frumose obţinute mai propun acordarea unei sume de 2500 lei, dacă sunteţi de acord.

Da: 15

Nu: -



5

Preşedinte:Vă rog să votaţi proiectul de hotărâre privind rectificare bugetului local aşa

cum a fost înaintat.

Comisii: S-a discutatşi suntem de acord.

Da: 15

Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării autoutilitarei marca ROMAN

DIESEL, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului.

Viceprimar: O avem pe butuci, nu ne foloseşte la nimic, am încercat să-l pornim, dar nu

a mers, nu este funcţional, se joacă copii pe ea.

Comisii: Sunt de acord, se propune preţul de pornire a licitaţiei la 1300 de euro.

Preşedinte:Vă rog să se voteze.

Da: 15

Nu: -

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui primar Toth Sandor în Adunarea

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST”.

Da: 15

Nu: -

5. Discutarea problemelor legate de incendiul din 08 august2012, la fosta Cooperativă

Nirajul;

Primar: L-am invitat pe dl Borbely Mihail laşedinţă, văd că nu ne-a onorat cu prezenţa.

După cum seştie dânsul a cumpărat prin licitaţie publică unele bunuri mobile de la lichidatorşi

care s-au aflat în imobilul incendiat. Incendiul a izbucnitatunci, când un muncitor a început să

dezmembreze un utilaj cumpărat de dl Borbely. Eu l-am invitat pe dl. Borbely la discuţii,

discuţiile au fost consemnate de către dl secretar într-un proces verbal, care a fost redactată

ulterior şi pe care dl. Borbely a refuzat să semneze.

Nagy Imre: Punctul meu de vedere este că dl. Borbely este responsabil pentru incendiu,

acest lucru nu se poate trece cu vederea.

Nagy Keresztesi Jenő: Este pe listă ce putea lua. Dacă nu se demonta vreunul din acele

bunuri, nu poate fi tras la răspundere.
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Primar: Eu văd toată întâmplare printr-o logică simplă. Trebuie să tratez cu aceea

persoanaă care a cumpărat bunurile mobile. Acea persoană este dl Borbely.

Barabas Lorant: Trebuie să fim foarte atenţi. Se tăia acea maşină pe care el a

cumpărat-o. El este răspunzător pentru prejudiciul suferitşi nu umul care a tăiat cu flexul.

Primar: El este foarte deştept, acum aşteaptă ca maşinile să se degradeze.

Nagy Keresztesi Jeno:Dacă s-a tăiat maşina lui, poate să dovedească că nu el este

responsabil. Cineva a intratşi a început să taie. Nu există responsabil.

Bartok Iosif: Când omul a intrat a fost înregistrat la poartă? Acele maşină să fie

acoperite.

Bíró József Attila:Dl Borbely nu poate fi legat de acest incendiu.

Nagy Imre:Şi paza are vina lui.

Barabás Lóránt: Dacă s-a achitat integral preţul sau nu? Suntem proprietari deplini?

Primar: Am plătit 50%.

Dr. Tőkés Endre:Flexul a fost cauza.

Primar: Am vrut să vă supun atenţiei aceste aspecteşi să discutăm ce măsuri ar trebui

să luăm pentru recuperarea pagubelor.

Secretar:Paguba nu este doar valoarea de inventar al clădirii. Sunt şi vor mai fi şi alte

cheltuieli accesorii (ex: cu demolarea, dezafectarea, reconstrucţia etc.) Se continuă cercetările

penale, am fost întrebaţi dacă ne constituim parte civilă în procesul penal, iar noi am răspuns

afirmativ.

6. Diverse:

Bíró József Attila: Vreau să vă atrag atenţia asupra unui fenomen, care este foarte grav

după mine. Epurarea politică în oraş de ex. schimbarea directorului de laŞcoala Gimnazială,

boicotarea unor unităţi comerciale. Se cunosc cazuri concrete. Nu înţeleg, că după alegeri nu se

poate face linişte în oraş. Nu eu sunt vizat ci mai ales angajaţii mei, care au acolo un loc de

muncă. Fac pe această cale un apel la normalitate.

Primar: Epurare politică? Consiliul şi primăria sunt două noţiuni distincte. Noi am fost

mandataţi ca să stabilim aparatul de lucru al primăriei. Eu pot să decid cu cine vreauşi cu cine

nu vreau să lucrez. Că firma ta nu merge bine, doar tu eşti răspunzător.

Bíró József Attila: Nu s-a spus la primărie, s-a spus la liceu, că nu au voie să

frecventeze anumite locuri?
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Oltyán Csaba Attila:Democraţia presupune libertatea de părere. Este de regretet dacă

s-au întâmplat asemenea lucruri. Eu nu le cred. Nu trebuie dat crezare bârfelor. M-a sunat

Cserei Andras că a auzit că este directivă din partea UDMRşi a primarului că nu este voie să

meargă în resteurantul tău.

Primar: Nu se poate da crezare bârfelor.

Bíró József Attila:Problema uşii de intrare de la blocurile ANL, Puţul de la ANL.

Matei Petru: Satul Moşuni nu are hornar. Vă rog să ne ajutaţi.

Bíró József Attila:Să vedem care ar fi posibilităţile de întroducere a curentului electric

în străzile noi, unde se efectuează construcţii de locuinţe.

Nagy Keresztesi Jenő: Tot problema electricităţii la casele noi.Ştiu de o familie care a

plătit 16.000 lei pentru 4 stâlpi. Ca problemă personală, am dori să cumpărăm terenul de sub

magazinul nostru de pe str. Pompierilor, aşa cum au făcut şi alţii. Dacă sunteţi de acord?

Primar: Aveţi oferte concrete către consiliu? Ce suprafaţă?

Nagy Keresztesi Jenő:5-6 ari.

Primar: Tatăl tău când a trecut imobilele pe numele lui, s-a angajat că va cumpăra alt

imobil în schimb.

Nagy Keresztesi Jenő:Să fie calculat în preţul terenului.

Oltyán Csaba Attila:La intrare la ANL-uri sunt adevărate cratere.

Nagy Imre: Să se stabilească denivelările de încetinire pe D.J. 135, aşa cum au fost

propuse.

Novak Vilmos: Am depus cerere pentru acoperişul căminului cultural din Dumitreşti.

Mai am nevoie de 9 buc de inele de pod.

Mátyás János:Vă rog să trimiteţi budoescavatorul să cureţe afluenţa la heleşteu.

Bartok Iosif: A fost constituită o comisie ANL. S-a ajuns la vreun rezultat?

Viceprimar: A rămas un singur restanţier.

Fabian Ferenc:Am început remăsurarea terenurilor împreună cu dl ing. Siklodi. Au fost

depuse cereri în acest sens. Vă rog să sesizaţi dacă mai sunt proprietari care au probleme de

amplasament su altele de acest gen, ca să le putem rezolva.

Papp Robert:Se plâng copii din Beu că autobuzulşcolă le duce numai până în centruşi

de acolo trebuie să meargă pe jos. Există pericol de accidentare.

Barabas Lorant: Dacă se va asfalta carosabilul pe DJ 135, vă rog să fie plombate

măcar cele mai mari gropi către Sântana.
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Dr. Tőkés Endre: Am promis o încăpere pentru Fundaşia Alpha Transilvania în vederea

efectuării tratamentelor pentru copii.

Primar: Nu m-au căutat după acea. Aş avea oferte.

Dászkel László:Suntem acţionaţi în instanţă de dl Veres Toma pentru tulburare de

posesie, pe care am fi comis-o în timpul construirii blocurilor A.N.L. din 2007. Cu toate că

procurorul a dat ordonanţă de neîncepere, pe motivul că nu am dat vreo dispoziţie în acest sens,

el a atacat ordonanţa. Acuma trebuie să angajăm avocat, dacă nu vrem să fim reprezentaţi din

oficiu. Cât am fost primar, în cei 16 ani, niciodată nu am acţionat în nume propriu. Mai sunt

implicaţi şi dl secretarşi fostul viceprimar Borbely Mihail. Vă rog să aprobaţi ca primăria să

plătească cheltuielile de reprezentare.

Da: 15

Nu: -

Primar: Doresc să comand un film despre oraş, în care să fie prezentată localitatea

pentru investitori în 4 limbi. Preţul ar fi la cca 2000 euro. Dacă sunteţi de acord voi continua

negocierile.

Nagy Imre: Să mai negociaţi din preţ.

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat închidşedinţa de azi.

Preşedinte deşedinţă

Mátyás János Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond


