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şROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 30 octombrie  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. 187  din 25 octombrie 2013.  

Preşedinte de şedinţă: dl. consilier Fábián Ferenc. 

Preşedinte: Vă salut şi doresc să fac prezenţa. 

 Se face prezenţa. 

Sunt prezenţi 13 consilieri locali. 

Lipsesc motivat consilierii locali: Dr. Tőkés Endre şi Matei Petru. 

 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: 13 

 Nu: - 

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

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

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

   2. Proiect de hotărâre privind  atribuirea denumirii de ,,Deák Farkas” Şcolii Gimnaziale 

din Miercurea Nirajului; 

   3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domenuiului 

public al oraşului Miercurea Nirajului, conform anexei; 



 2 

   4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16/2009, privind predarea în 

concesiune a bunurilor aferente sistemului de apă potabilă şi concesionarea serviciului către S.C. 

Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureş; 

      5. Proiect de hotărâre priviind aprobarea regulamentului de păşunat; 

   6. Proiect de hotărâre privind limitarea vitezei de circulaţie a autovechiculelor cu un 

gabarit mai mare de 7,5 tone pe D.J. 135 şi DJ 135/A, aflată în administrarea oraşului Miercurea 

Nirajului; 

   7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Cap. VIII. Taxe speciale din H.C.L. Nr. 35/2012, 

privind impozitele şi taxele locale. 

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

promovare turistică in oraşul Miercurea Nirajului "    

   9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului; 

   10. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor şi a locului în care contravenienţii vor 

presta activităţi în folosul comunităţii. 

11. Discutarea pct. 2 al notificării nr. 9957/13.09.2013/6206/18.09.2013 al Instituţiei 

Prefectului Judeţului Mureş. 

12. Discuterea notificărilor primite de la S.C. ODU GARDEN şi de la Compania Naţională 

de Investiţii. 

   13. Diverse 

   

 Preşedinte: Dacă are cineva ceva de adăugat? 

 Se abrobă ordinea de zi. 

 Da: 13 

 Nu: - 

 

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

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

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 12 

Nu: - 
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   2. Proiect de hotărâre privind  atribuirea denumirii de ,,Deák Farkas” Şcolii Gimnaziale 

din Miercurea Nirajului; 

Viceprimar: S-a obţinut avizul favorabil din partea Comisie Judeţene de Atribuire de 

Denumiri. 

Secretar: Am fost notificaţi de Prefectură, dar nu s-a adoptat hotărâre de consiliu în acst 

sens.  Am vrut doar ca consilierii locali să cunoască proiectul de hotărâre, înainte ca acesta să fie 

trimisă spre avizare la Comisia de Atribuire de Denumiri. Nimic ilegal. Dovada faptului că am şi 

primit avizul favorabil şi proiectul de hotărâre este pe ordinea de zi a şedinţei de azi. 

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

 Da: 13 

Nu: - 

 

   3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 

domenuiului public al oraşului Miercurea Nirajului, conform anexei; 

 Viceprimar: Este vorba de includerea în domeniul public a acelor investiţii pentru care s-a 

efectuat recepţia finală. Nu se trec suprafeţe de teren care sunt deja trecute şi doar nunuri imobile.  

Aceste bunuri sunt trecute pe anexă. 

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

Da: 13 

Nu: - 

 

   4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16/2009, privind predarea în 

concesiune a bunurilor aferente sistemului de apă potabilă şi concesionarea serviciului către 

S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureş; 

 Viceprimar: Pentru ca gestiunea sistemului de apă potabilă să poată fi delagată la S.C. 

Aquaserv S.A., ca operator regional – oraşul fiind membru  în ADI AQUAINVEST – şi bunurile să 

fie concesionate,  trebuie să modificăm HCL nr. 16 din 25 februarie 2015. Vom delega numai 

gestiunea serviciul da apă potabilă, între timp s-a schimbat şi preşedintele consiliului judeţean. 

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 



 4 

 Da: 13 

Nu: - 

 

      5. Proiect de hotărâre priviind aprobarea regulamentului de păşunat; 

Bartok Iosif: Este un proiect bun, sunt toate aspectele.  

Nagy Imre: Nu se pomeneşte de păşunatul de iarnă, unde o să ţină oile pe timp de iernă. 

Nagy Keresztesi Jenő: Aşa cum scrie în proiectul de hotărâre, la 250 de m de la zona 

locuibilă. 

Nagy Imre: Să nu fie obligat, dar să aibă acordul vecinilor, dacă vrea să ierneze în 

intravilan. 

Nagy Keresztesi Jenő: Câte oi se pot ţine acasă? Mulţi oameni se plâng de poluare, 

împotriva acelora, care ard resturi organice în cazane. Referitor la remarca unui consilier că peste 

un anumit număr de oi să se meargă la păscut la acele păşunile de munte care sunt nefolosite, nu 

pot fi constrânşi. Păşunile au fost proprietatea satelor, cu toate că acum sunt în partrimoniul 

oraşului, ştie toată lumea. Din subvenţii să beneficieze şi locuitorii acestor sate. 

Mátyás János: Ar trebui ca turmele de peste 200 de oi să  meargă la munte. 

Papp Robert: Majoritatea oilor provin din alte localităţi. 

Nagy Imre: Păşunatul în păduri, 

Secretar: Este interzis prin legile silvice păşunatul în pădure. Paznicii de păduri ar trebui să 

aibă grrijă să nu se întâmple. 

Bereczki Jenő: Ciobanul Szavuj Zoli nu primeşte spre pază oile din sat. 

Barabás Lóránt: Syavuj are păşuni particulere, a cumpărat vreo 50 de ha de pământ. 

Viceprimar: Sunt păşuni particulare, nu sunt ale oraşului. Păşunile oraşului au fost date în 

concesiune Asociaţiei Crescătorilor de Bovine din Miercurea Nirajului. 

Încărcătura de oi poate fi controlată, scrie în lege. 

Nagy Keresztesi Jenő: Referitor la aceea remarcă, potrivit căreia marile turme pot fi 

divizate în mai multe părţi, între membrii de familie, nu este greu să se ajungă la urma lor, pentru 

că primesc subvenţii, nu este în interesul lor să declare mai puţine. Nu păşunea se raportează la 

numărul oilor ci oile trebuie să se raporteze la suprafaţa de păşune. 

Nagy Imre: Păşunea să fie dintr-o bucată. Trupul de păşune să fie compact. Propun încă un 

aliniat la art. 14 din regulament. 
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Bartok Iosif: În ţarcul de iarnă propun ca peste 50 de oi să fie admise numai după acordul 

prealabil al vecinilor.  

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

 Da: 13 

Nu: - 

 

   6. Proiect de hotărâre privind limitarea vitezei de circulaţie a autovechiculelor cu un 

gabarit mai mare de 7,5 tone pe D.J. 135 şi DJ 135/A, aflată în administrarea oraşului Miercurea 

Nirajului; 

Viceprimar: Propun 30 km/h pentru autovechiculele de peste 7,5 tone. Drumul nu este încă 

finalizată. Această limită este conformă cu legea. Camioanele cu un gabarit mare provoacă mari 

stricăciuni. 

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

 Da: 13 

 Nu: - 

 

   7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Cap. VIII. Taxe speciale din H.C.L. Nr. 

35/2012, privind impozitele şi taxele locale. 

 Viceprimar: Problema este destul de spinoasă. 

 Secretar: Am găsit hotărâri cu acest conţinut şi la alte consilii locale. De ex. la Tg. Mureş 

funcţionează. 

 Nagy Imre: Nu trebuie de la capăp până la celălalt capăt ci doar în centru. 

 Bíró József Attila: Taxa trebuie menţinută şi după terminarea reabilitării drumului. 

Oltyán Csaba Attila: Trebuie pornit din faptul că nu poate fi restricţionată circulaţie pe un 

drum public. Nu există rută ocolitoare. 

Bíró József Attila: Autobuzele? 

Viceprimar: Autobuzele nu. 

Barabás Lóránt: Trebuie luată acestă hotărâre, altfel tot bugetul oraşului nu o să ajungă 

pentru reparaţii. 

 Comisii: De acord în următoarea formă: 
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Sarcina < =20.000   10 lei/mijloc transport/zi 

Sarcina >  20.000     25 lei/mijloc transport/zi 

Sarcina < =20.000   200 lei/mijloc transport/lună 

Sarcina >  20.000     450 lei/mijloc transport/lună 

Sarcina < =20.000   1000 lei/mijloc transport/6 luni 

Sarcina >  20.000     2.200 lei/mijloc transport/6 luni 

Sarcina < =20.000   1800 lei/mijloc transport/an 

Sarcina >  20.000     3.500 lei/mijloc transport/an 

Peste 5 mijloace de transport se va  acorda o reducere de 10% pentru fiecare mijloc de 

transport, şi cu aplicabilitete începând de la 1 decembrie 2013; 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

 Da: 13 

 Nu: - 

 

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

promovare turistică in oraşul Miercurea Nirajului "    

 Viceprimar: Este un program la POR, merită să-l accesăm. Va avea multe beneficii. 

Bartók Iosif: Consider că costul va fi mult mai mare decât beneficiile. 

Viceprimar: Se preconizează în locul fostei grădiniţe. 

Barabás Lóránt: Nu avem suficiente informaţii. 

Bartók Iosif: Propun să se amâne. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

 Da: 13 

 Nu: - 

Preşedinte: S-a votat amânarea adoptării la o dată ulterioară. 

 

 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local; 

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

 Da: 13 

 Nu: - 
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   10. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor şi a locului în care contravenienţii 

vor presta activităţi în folosul comunităţii. 

 Viceprimar: Avem asemenea cazuri şi se cere ca aceste activităţi să fie stabilite printr-o 

hotărâre de consiliu. Vă rog să veniţi cu propuneri. 

 Barabás Lóránt: Selectarea deşeurilor, curăţirea şanţurilor, curăţirea cimitirului şi a pieţei. 

 Comisii: De acord. 

Preşedinte: Vă rog să votaţi! 

 Da: 13 

 Nu: - 

 

11. Discutarea pct. 2 al notificării nr. 9957/13.09.2013/6206/18.09.2013 al Instituţiei 

Prefectului Judeţului Mureş. 

 Secretar: V-am comunicat notificarea. Am discutat cu dl primar şi am formulat un punct de 

vedere în care am arătat că nu este nici pe departe vorba despre un transfer de proprietate, că pe 

baza acestei hotărâri nici nu s-ar putea face acest lucru, ci o hotărâre prin care s-a aprobat 

conţinutul convenţiei şi că va fi nevoie de alte hotărâri. Consiliul local în limita competenţei date 

de lege are dreptul să odopte asemenea hotărâre.  

 Se citeşte răspunsul. 

 Preşedinte: Dacă aveţi obiecţii? 

 Nu: 13 

 Da: - 

  

12. Discuterea notificărilor primite de la S.C. ODU GARDEN şi de la Compania 

Naţională de Investiţii. 

 Viceprimar: Îl rog pe dl contabil şef. 

 Contabil şef: Este vorba de nişte restanţe la plăţi. Cu S.C. ODU GARDEN am putea rezolva 

problema dacă Administraţia Fondului pentru Mediu ar plăti partea lui. La CNI putem plăti o 

parte. 

 13. Diverse 

 Viceprimar: Avem probleme cu colectarea selectivă. Săptămâna asta am dus două 

camioane de deşeuri, care nu puteau fi selectate. Lumea amestecă, nu se alege, sunt ascunse 

diferite alte chestii, nu se obsearvă.  
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 Barabás Lóránt: Ni s-a spus că de la casa mortuară a rămas nişte şindrilă. Vrem să-l 

folosim la acoperirea clopotniţei pe care l-am dus la cimitir. 

 Papp Robert: Iarăşi cu probleme transportul deşeurilor de la Beu.  

 Bíró József Attila: Tot despre deşeuri. La blocurile ANL. Sunt puţine containere de gunoi. 

 Sala de sport s-a degradat, să se aloce nişte fonduri pentru reparaţie, aşa cum a promis dl 

primar. 

 Nagy Keresztesi Jenő: Până ce oamenii nu sunt stimulaţi material nu vor colecta selectiv 

deşeurile. Dacă nu merge aşa, trebuie să creştem taxa de salubritate. Să fie obligaţi pus şi simplu 

să colecteze selectiv. 

 O altă problemă, au fost trimise înştiinţări de plată către contribuabili, dar nu era trecută 

natura impozitului. Dacă este posibil să se specifice. În late locuri la începutul fiecărui an sunt 

trimise înştiinţăti cu valoarea impozitelor şi taxelor ce au de plătit contribuabilii către bugetul 

local. 

 Oltyán Csaba Attila: Mă îngrijorează starea sălii de sport, a fost construită din materiale de 

calitate slabă. Cum stăm cu stema? 

 Secretar: Stema are aprobarea şi de la Comisia Naţională de Heraldică, urmează să apară 

în Monitorul Oficial. 

 Novák Vilmos: Tot probleme gunoiului. La căminul cultural de la Dumitreşti ar trebui nişte 

ţigle, curge apa. 

 Bartók Iosif: Dacă mai sunt restanţieri la ANL? La casa mortuară trage un curent puternic, 

trebuie puse nişte table din plastic. 

Bereczki Jenő: Pentru casa mortuară din Sântana Nirajului aţi promis un sprijin de 2000 de 

lei, această sumă ar fi contribuţia din partea consiliului local. 

Mátyás János: Am avut mai multe propuneri pentru rezolvarea problemei şanţului sau mai 

bine zis a scurgerii apei pluviale din centru. Nici une nu s-a materializat.  

Viceprimar: S-a făcut măsurătoarea topografică, cunoaştem cotele de nivel. 

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

 

    Preşedinte de şedinţă 

                          Fábián Ferenc     Avizat - Secretar 

          Nagy Zsigmond 


