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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 27 noiembrie  2013, 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. 208  din 22 noiembrie  2013.  

Preşedinte de şedinţă: dl. consilier Fábián Ferenc. 

Preşedinte: Vă salut şi doresc să fac prezenţa. 

 Se face prezenţa. 

Sunt prezenţi toţi consilierii locali. 

 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 al  şedinţei anterioare? 

 Da: 15 

 Nu: - 

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

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice 

de la Şcoala Gimnazială şi Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea Nirajului; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor sociale, burselor de merit 

şi burselor de studiu elevilor de la Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea 

Nirajului; 

   3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei cantităţi de 100 litri/motorină/lunară, 

Grupului de pompieri Horea, subunitatea de intervenţie Miercurea Nirajului şi SMURD 

Miercurea Nirajului; 
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   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de masă lemnoasă 379 

mc în picioare, proprietatea oraşului; 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de mandat între Oraşul 

Miercurea Nirajului şi AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY, 

având ca obiect consilierea în eficienţa energetică; 

   6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli.  

   7. Proiect de hotărâre privind ,,Înfiinţarea si dotarea unui centru naţional de 

informare  si promovare turistică in oraşul Miercurea Nirajului "    

   8.  Diverse 

 

 Preşedinte: Dacă are cineva ceva de adăugat? 

 Se abrobă ordinea de zi. 

 Da: 15 

 Nu: - 

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice 

de la Şcoala Gimnazială şi Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea Nirajului; 

 Comisii: De acord. 

 Oltyán Csaba: Aşa scrie în lege că trebuie adoptată lista în fiecare lună. Nu avem ce 

face. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 15 

Nu: - 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor sociale, burselor de merit şi 

burselor de studiu elevilor de la Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea 

Nirajului; 

Barabás Lóránt: Am avut nişte propuneri în comisie, să se treacă în hotărâre. 

Secretar: Aşa o să fie. Am făcut modificările. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 15 

Nu: - 
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   3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei cantităţi de 100 litri/motorină/lunară, 

Grupului de pompieri Horea, subunitatea de intervenţie Miercurea Nirajului şi SMURD 

Miercurea Nirajului; 

Comisii: Suntem de acord. 

Viceprimar: Din păcate sunt comune care nu cotizează la susţinerea activităţii  SMURD 

din Miercurea Nirajului, cu toate că ar avea această obligaţie. Este vorbe de comunele 

Păsăreni şi Neaua. 

Nagy Imre: Când a fost înfiinţat SMURD, probabil a existat un protocol pe baza căreia 

se plătesc cotizaţiile. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 15 

Nu: - 

 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de masă lemnoasă 379 

mc în picioare, proprietatea oraşului; 

Comisii: Suntem de acord, se propune 80 de lei/mc. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 15 

Nu: - 

 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de mandat între Oraşul 

Miercurea Nirajului şi AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY, 

având ca obiect consilierea în eficienţa energetică; 

Viceprimar: Prezintă proiectul de hotărâre. Am discutat în comisia economică, am fost 

de acord.  

Bíró József Attila: Consider că sunt bani aruncaţi. 

Nagy Imre: Să vină în faţa consiliului local  şi să prezinte proiectele. 

Barabás Lóránt: În comisie am discutat că cotizaţie nu este mare, dar nu vedem concret 

ce se oferă în schimb. 

Bartók Iosif: Ce vor face pentru aceşti bani? 

Mátyás János: În comisia economică  am votat favorabil, şi am spus să încercăm 

deocamdată cu un contract pe un an. 
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Nagy Imre: Doar un studiu costă mai mult decât o întreagă cotizaţie anuală. 

Mátyás János: Probabil că această firmă doreşte să se extindă şi prin părţile noastre. 

Nagy Keresztesi Jenő: În aceşti bani intră eventual elaborarea unui SF. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 9 

Nu: 6 

Secretar: S-a adoptat proiectul de hotărâre în forma propusă. 

 

   6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli.  

Contabilul şef prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 15 

Nu: - 

 

   7. Proiect de hotărâre privind ,,Înfiinţarea si dotarea unui centru naţional de 

informare  si promovare turistică in oraşul Miercurea Nirajului " 

   Secretar: Acest proiect de hotărâre a fost amânat din luna trecută şi s-a pus din nou pe 

ordinea de zi.     

Bartok Iosif: Comisia de agricultură nu vede oportunitatea acestui proiect. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: - 

Nu: 15 

Secretar: Proiectul de hotărâre a fost respins în unanimitate. 

 

Diverse:  

Dr. Tőkés Endre: Deşeurile selective sunt aruncate pe lângă containere. 

Nagy Keresztesi Jenő: Dacă populaţia a fost sau nu înştiinţată de termenele de 

racordare la apă şi canalizare? 

Biro Jozsef Attila: Sunt multe plângeri verbale din partea cetăţenilor împotriva 

prestaţiei poliţiei oraşului. Propun ca şeful poliţiei să fie invitat la şedinţa de consiliu, iar 

consilierii locali să strângă reclamaţiile cetăţenilor. La Sântandrei sunt foartze dese 

întreruperile de curent. 
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Nagy Keresztesi Jenő: Nu este de ajuns că Moga Cristian a făcut ce a făcut la Lăureni, 

acum s-a mutat cu oile la Dumitreşti şi acolo distruge tot ce-i stă în cale. Am adoptat hotărâre 

foarte severă împotriva păşunatului ilegal. Vă rog să se aplicelegea  de către poliţia locală. 

Papp Robert: La Beu vă rog să se repare iluminatul public. Sunt becuri arse sau 

defecţiuni în câteva locuri. La Şardu Nirajului trebuie reglat temporizatorul. 

Nagy Imre: Dacă se va apuca de modernizarea iluminatului public, recomand ca să fie 

făcut în aşa fel încât să fie posibilă funcţionarea acestuia la fiecare a doua lampă, în vederea 

economisirii energiei. Când se vor împărţii tomberoanele? Problemele legate de păşunatul 

ilegal al lui Moga! 

Viceprimar: Se vor ţine seama de propunerile dvs. 

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

 

    Preşedinte de şedinţă 

                          Fábián Ferenc     Avizat - Secretar 

          Nagy Zsigmond 


