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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 28  august  2013, în şedinţa de lucru ordinară a consiliului local. 

Preşedinte: Vă salut şi doresc să fac prezenţa. 

 Se face prezenţa. 

Sunt prezenţi 10 consilieri locali. 

Lipsesc motivat consilierii locali: Fábián Ferenc, Oltyán Csaba Attila, Debreczeni 

József, Nagy Keresztesi Jenő, Matei Petru. 

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Nagy Imre. 

 Preşedinte: Materialul de şedinţă v-a fost comunicat în timp util, împreună cu procesul 

verbal al şedinţei anterioare. Dacă sunteţi de acord cu procesul verbal? 

 Da: 12 

 Nu: - 

 Preşedinte: Vă prezint ordinea de zi a şedinţei de azi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a 

autorităţii publice  în AGA ADI Ecolect Mureş; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

5261/2010, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia 

Reformată Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 131, 

având destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural. 

3. Diverse 

   

 Preşedinte: Dacă are cineva ceva de adăugat? 
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 Se abrobă ordinea de zi. 

Este prezent dl comisar Tecaru Dorin, şeful Poliţiei Oraşului. Îi dau cuvântul. 

Dl. Comisar Tecaru: Să vorbesc în limba maghiară sau în limba română? 

Preşedinte: Să vorbiţi rapid....! Să ziceţi în româneşte. 

Dl. Comisar Tecaru: Doresc să vă prezint problemele noastre, ca dealtfel şi dvs să-mi 

prezentaţi problemele dvs.  

Furturile de pe câmp: Proprietarii sunt obligaţi să-şi apere produsele. Personalul meu şi 

poliţia locală am patrulat împreună, dacă se observă situaţii de furt să fim anunţaţi imediat, nu 

trebuie să acţioneze omul. De geaba spune omul că nu este al meu porumbul, nu s-a furat de pe 

pământul meu. 8 poliţişti nu sunt capabili să apere tot câmpul, şi oamenii ar trebui să se 

organizeze. Ar trebui ca oamenii să colaboreze cu organele de poliţie. Uşa mea nu este închisă, 

eu nu am audienţe tot timpul, la mine nu există probleme de limbă. Comunic pe ambele limbi. 

Tractoarele şi utilajele agricole fără semnalizare şi dotări corespunzătoare. Să aibă 

măcar număr de înregistrare şi faruri. Vă rog să mă ajutaţi prin a se comunica la oameni aceste 

lucruri. 

Preşedinte: Am două întrebări. La scutere şi la remorci. De ex. un scuter cu număr 

galben, care este înregistrat în Miercurea Nirajului unde poate să circule cu remorca sau cu 

scuterul. 

Dl Tecaru: În raza admnistrativă a localităţii. 

Mátyás János: De la ce oră trebuie să fie semnalizate seara. Era să mor împreună cu 

familia, la ora 5 dimineţa pe la Sânişor au apărut în faţa două căruuţe nesemnalizate şi dacă 

maşina care venea din sens opus nu punea frână, nu puteam evita accidentul. S-a întîmplat într-

o fracţine de secundă. 

Dl. Tecaru: Vin oanemii la mine că nu pot umbla din cauza câinilor, trebuie luată 

legătura cu o societate de ecarisarea. 

Viceprimar: Este o problemă naţională. 

Dl. Tecaru: Suntem foarte severi cu căruţaşii, cel puţin în raza noastră de activitate. 

La piaţă solicităm de la oameni autorizaţiile de piaţi, care sunt venituri la bugetul local. 

 Bíró József Attila: La Sântandrei se circulă cu viteză, când se pun indicatoarele? 

Dl. Tecaru Vasile: Vă dau numărul meu de telefon de serviciu. 

Novák Vilmos: În legătură cu furturile de la pădure. În fiecare sâmbătă şi duminică ar 

trebui să se patruleze în păduri, pentru că atunci se fură masiv. 
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Dl. Tecaru: Am zis la pădurar ca să se stabilească 1-2 zile pe săptămână în care se 

poate intra în pădure. În alte  zile nu are voie nimeni. Vă dau numere de telefon care sunt 

deschise non stop. Sunt un om nepărtinitor, nu am dreptul să fac parte din nici un partid politic, 

sunt neutru faţă de toată lumea, sunt supusul legilor. 

Vă mulţumesc că m-aţi ascultat, orâcând vă stau la dispoziţie. 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a 

autorităţii publice  în AGA ADI Ecolect Mureş; 

 Viceprimar: Primarul trebuie să fie delegatul. El reprezintă oraşul. 

  Da: 10 

  Nu: - 

  

 Preşedinte: Referitor la cele spuse de dl. comandant în legătură cu tăierile ilegale din 

păduri vă pot spune că aceasta nu va putea fi oprită niciodată. Aud că lucrează omul cu drujba, 

dau telefon la poliţie, vin cu girofarul şi cu sirena....până ajung acolo hoţii sunt peste mări şi 

ţări. Este de râs.Am propus ca dl comandant să fie lăsat la urmă la pct. diverse, dar nu aţi fost 

de acord. Aş mai fi avut nişte întrebări. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

5261/2010, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia 

Reformată Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 131, 

având destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către dl. viceprimar.  

 După părerea mea contractul ar trebui prelungit cu încă un an. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi 

Da: 10 

Nu:-  

 

 Viceprimar: Locuitorii de la blocuri au o solicitare: De a le atribui locuri de garaj, sau 

de a construi garaje. Sau ar plăti ei costul construcţiilor, garaje tip şi nu ar plăti până la 

recuperarea cheltuielilor. Este vorba de cca 7-8 garaje. 

 Barabás Lóránt: Dacă ar parca în ordine ar încăpea maşinile. 
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 Viceprimar: În prezent sunt 3 garaje în partea aceea, pe lângă fosta brutărie. Este o 

solicitare din partea locatarilor. 

 Mátyás János: Într-adevăr,  ar fi construcţii estetice şi ar încăpea mai multe maşini. 

 Viceprimar: Să nu fim de acord ca să facem noi, să facă ei pe cheltuiala lor, noi nu avem 

fonduri pentru acest scop. Ar trebui continuat prin tot tot cartierul prin parcelarea locurilor 

disponibile. 

 Sunteţi de acord? 

 Da: 10 

 Nu:- 

  

Diverse: Traficul de camioane de mare tonaj a crescut în ultima vreme, se construieşte 

drumul la Măghereni, sunt un adevărat pericol public. 

Preşedinte: Stăteau poliţiştii în faţa mea şi amendau doi amărâţi pentru triunghiuri 

reflectorizante şi alte asemenea nimicuri, pe când camioanele treceau pe lângă ei cu  80 la oră. 

 Viceprimar: Dacă nu este radar, nu poţi face nimic. 

 Preşedinte: Se poate urmări prin tahograf că la ora 14 a circulat cu 92 km/h. 

 Bartók Iosif: Problema gunoiului la Beu, de ce nu se transportă de două ori. 

Viceprimar: S-a încheiat act adiţional pentru a transporta bisăptămânal. Problema nu 

este la noi ci la ei, oamenii au dreptate. 

Papp Róbert: Vă rog ca oamenii să fie informaţi cu privire la data şi ora transportării 

deşeurilor, nu se poate ca ei să pună gunoiul în faţa casei să acesta să nu fie dus. Sunt străzi în 

care maşina nu poate intra, trebuie dus la capătul străzii. 

Viceprimar: Nu sunt convins că această metodă pecare am conceput-o a fost funcţională, 

din contră nu prea funcţionează, am umplut cu gunoi fosta cooperativă, nu avem oameni 

suficienţi la dispoziţie. 

Papp Robert: Vă invit pentru  data de 7 septembrie la zilele satului Beu. 

Bereczki Jenő: Problema podeţului spre Sântana, cineva sparge scândurile. 

Au fost doi salcâmi mari pe malul Nirajului, au fost tăiaţi, cine le-a dat autorizaţie, 

puteam face scândură. 

După podul de la Dumitreşti nu este şanţ. La Sântana lipsesc nişte becuri de la 

iluminatul public. 



 5 

Viceprimar: Nu ştie nimeni cine le-a tăiat, nu a văzut nimeni nimic. Avem nişte lemne 

confiscate, putem tăia scândură. 

 În legătură cu iluminatul public. Avem contract de întreţinere, dau telefoana după 

telefoane ca să se schimbe un bec, să nu vă adresaţi mie, să-l sunaţi  pe dl. primar Nu stau să 

mă rog de electricieni, este problema primarului, el răspunde, trebuie să te rogi de ei. Dacă îi 

rog să facă ceva, imediat fug la primar. Nu sunt specialist dar nici prost nu sunt. Eu nă mă mai 

ocup de electricitate, nu mă rog de nimeni. 

Barabás Lóránt: Jungla de pe marginea drumului judeţean. Problema acelora care 

lucrează fără autorizaţie de funcţionare. 

Viceprimar: Drumul cât şi şanţul ţine numai până la indicator. Este într-adevăr 

problemă. Mulţi lucrează fără autorizaţie de funcţionare. Dar nu voi fi eu acela care le voi 

hărţui. Mult mai mulţi lucrează fără autorizaţie decât cei cu autorizaţie. Mulţi au predat 

autorizaţia de funcţionare şi lucrează în continuare. 

Dr. Tőkes Endre: 20 de oameni s-ar supăra pe tine, dar majoritatea locuitorilor s-ar 

bucura. 

Novák Vilmos: Am lucrat în mod legal mult timp, dar la sfârşit a trebuit să mă împrumut 

de la mama. Impozitele şi taxele sunt atât de mari, încât nu mai puteam. 

Dr. Tőkes Endre: Ce se întâmplă cu pervarzurile  geamurilor care au fost schimbate  la 

cabinetele medicale. 

Bíró József Attila: Am două  probleme mai mari:- strada noastră nu beneficiază de 

servicii. Problema gunoiului de la blocuri. 

Viceprimar: Este strada  (M.P.P.) P.C.M. Mai glumesc şi eu. 

Novak Vilmos: Să fie stabilit o zi în care se poate intra în pădure. Problema iluminatului 

public de la Dumitreşti. La piaţa mică producătorii locali nu au loc de cel care vinde pepeni. 

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

 

Preşedinte de şedinţă 

                          Nagy Imre     Avizat - Secretar 

          Nagy Zsigmond 


