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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 25 septembrie  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. 159  din 20 septembrie 2013.  

Preşedinte de şedinţă: dl. consilierFábián Ferenc 

Preşedinte: Vă salut şi doresc să fac prezenţa. 

 Se face prezenţa. 

Sunt prezenţi 13 consilieri locali. 

Lipsesc motivat consilierii locali: Nagy Imre şi Keresztesi Ernő Barna. 

 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 nominalizarea consilierilor locali în consiliul de 

administraţie al Şcolii Gimnaziale cls. I-VIII Miercurea Nirajului şi în consiliul de 

administraţie al liceului Teoretic ,,Bocskai István”, din Miercurea Nirajului; 

2. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică a 

unei cantităţi de 690 de masă lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 
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3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui cabinet medical şcolar la Şcoala 

Gimnazială din Miercurea Nirajului cu un post de asistent medical; 

   4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

oraşului Miercurea Nirajului. 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociaţia ,,Caritas-

Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Caritas Alba Iulia şi susţinerea financiară a 

serviciilor acordate la Centrul de Zi de Dezvoltare şi Educaţie Timpurie (DET) şi Programul 

Asistenţă familială (PAF) din Oraşul Miercurea Nirajului; 

   6. Diverse   

   

 Preşedinte: Dacă are cineva ceva de adăugat? 

 Se abrobă ordinea de zi. 

 Da: 13 

 Nu: - 

 

   1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali în consiliul de 

administraţie al Şcolii Gimnaziale cls. I-VIII Miercurea Nirajului şi în consiliul de 

administraţie al liceului Teoretic ,,Bocskai István”, din Miercurea Nirajului; 

 Primar: Pentru fiecare an şcolar trebuie delagat câte un membru în consiliul de 

administraţia a celor două unităţi de învăţământ. 

 Îl propun pe dl. Barabas Lorant în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale şi pe dl 

Nagy Imre în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Bocskai István” 

 Preşedinte: Dacă sunteţi de acord cu propunerea? 

 Da: 13 

 Nu: - 

 

2. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică a 

unei cantităţi de 690 de masă lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 Primar: Propun ca să se facă aşa cum s-a făcut şi în ianuarie şi să se vândă către 

populaţie. Propun pentru exploatare un preţ maxim de 40 de lei şi preţ de vânzare de 80 de lei. 

 Preşedinte: Dacă sunţei de acord? 
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Da: 13 

Nu: - 

 

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui cabinet medical şcolar la Şcoala 

Gimnazială din Miercurea Nirajului cu un post de asistent medical; 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către dl consilier Oltyán Csaba Attila. Pentru ca 

acest lucru să funcţioneze este nevoie de amenajarea unui spaţiu conform normativelor de 

spaţiu şi de dotare. Abia după aceea se încheie contract cu Direcţie de Sănătate Publică pentru 

finanţarea cheltuielilor de personal. Un spaţiu se poate compartimente, nu necesită cheltuieli 

multe, se poate rezolva pe plan local. 

 Numărul elevilor de la Şcoala gimnazială justifică un post de asistent medical. 

 Comisii: S-a avizat favorabil din partea comisiei economice şi din partea comisiei 

sociale. 

 Preşedinte: Dacă sunteţi de acord? 

 Da: 13 

 Nu: - 

  

   4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

oraşului Miercurea Nirajului. 

  Proiectul de hotărâre este prezentat de dl primar. 

  Contabil şef Csiki Béla: 20.000 mii lei pentru racorduri, 85.000 lei pentru C.N.I., 13.000 

pentru un S.F., 36.000 lei pentru contractul de drum. 

   Când vor fi angajaţi oamenii pentru compartimentul  de alimentare cu apă potabilă. 

   Primar: La data de 26 septembrie va avea loc concursul. S-a dat în funcţiune staţia de 

apă, au început racordările, deja avem consumatori şi nu avem personal. Consilierul 

responsabil cu proiecte europene are grijă de staţie. Vă daţi seama? 

   Comisii: Suntem de acord cu proiectul de hotărâre. 

 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociaţia ,,Caritas-

Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Caritas Alba Iulia şi susţinerea financiară a 

serviciilor acordate la Centrul de Zi de Dezvoltare şi Educaţie Timpurie (DET) şi Programul 

Asistenţă familială (PAF) din Oraşul Miercurea Nirajului; 
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   Primar: Este o activitate foarte benefică dar cred că cei 1.900 de lei pe lună deocamdată 

depăşeşte posibilităţile noastre financiare. Propun amânarea şi discutarea la o dată ulterioară. 

 Oltyán Csaba Attila: Din pct. de vedere pedagogic este un lucru bun, dar din păcate nu 

sunt bani. Sunt nişte lucruri care ar fi benefice şi utile. 90% dintre profesorii mei de la liceu au 

făcut cîte un curs de POSDRU....nu le foloseşta la nimic....sunt două lumi paralele....ceea ce se 

învaţă şi realitatea. Consider că preţul este exagerat. 

 O altă problemă, problema WC-ului de la Liceu, am 369 de elevi, toaleta a fosst 

construită de primărie acun 6-7 ani, grupurile sanitare de la clădirea nouă nu au fost date încă 

în folosinţă. Se stă la coadă. Să nu aruncăm banii pe lucruri care nu ne sunt utile, avem alte 

priorităţi. 

 Primar: Propun respingerea proiectului de hotărâre. 

Preşedinte: Vă rog să se voteze dacă se adoptă sau nu. 

Da: 13 

Nu: - 

 Preşedinte: S-a respins în unanimitate. 

 6. Diverse: 

Primar: Aseară ne-am ocupat de atribuirea de nume unor străzi. În fracţiunea UDMR 

am ajuns la un consens. Vom iniţia un proiect de hotărâre. 

 Biro Jozsef Attila: Au mai fost încercări în acest sens şi în trecut, atunci s-au propus 

denumiri vechi, tradiţionale, nume de personalităţi maghiare, nu înţeleg de ce nu se redenumesc 

străzile cu denumirea veche? Deák Farkas pentru str. Bisericii şi Wass Albert pentru Piaţa 

Teilor, în loc de str. Zorilor str. Gábor Áron. 

 Barabás Lóránt: Nu înţeleg de ce Palko Ferenc, muncitorul primăriei de ce nu a cosit 

marginea şanţului la ieşirea dinspre cimitir. Aşa este şi la intrarea spre piaţă dinspre Sântana. 

 Papp Robert: Nu cunoaştem programul de transport al deşeurilor de la Beu: La Şardu 

Nirajului pe lîngă terenul de fotbal este o debara care pe zi ce trece se degradează, se fură 

scânduri.etc., ar fi bine dacă s-ar valorifica. 

 Debreczeni Jozsef: Avem probleme cu iluminatul public de la Tâmpa, să se schimbe 

becurile arse. 

Nagy Keresztesi Jenő: Nu ştiu cum s-ar putea stăvili circulaţia de pe câmp, se fură 

produsele agricole....se fură mult. 
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Fábián Ferenc: Vreau să mă opresc şi eu la subiectul furturilor de pe câmp. Este 

inadmisibil ce se întâmplă. Nici poliţia locală nu este la înălţime. 

Primar: Este slabă poliţia locală. De nenumărate ori i-am certat, nu sunt deloc mulţumit 

de prestaţia lor. 

Bíró József Attila:  

- Sunt comunităţi unde paza pe câmp este organizată pe bază de voluntariat; 

- La intersecţia spre Găleşti pe DJ 135/A ar trebui montat o oglindă; 

- Jumătate din deşeurile expuse de mine sunt lăsate la poartă, sub pretextul că nu sunt 

selectate în mod corespunzător; 

- Pe 27 octombrie se va organiza marea defilare a secuilor în vederea obţinerii 

autonomiei în Covasna Şi Harghita, se va forma un lanţ de 43 de km, vă rog să faceţi 

mobilizarea, organizarea este făcută de toate partidele meghiare din România, există 

un consens. 

- Dimineţa elevii sunt duşi cu autobuzul la şcoala nouă, după masă nu au cu ce să vină 

acasă. 

Barabás Lóránt: Nu le strică puţin mers pe jos, şi fetele mele fac tot acelaşi drum şi 

dimineaţa şi după cursuri. Face bine pentru sănătatea lor. 

Matei Petru: Era vorba ca în Moşuni în fiecare sâmbătă se vor colecta deşeurile, nu este 

aşa. Sunt care au adus gunoiul la mine în curte....! 

Aţi promis o staţie de autobuz pentru Moşuni. 

Oltyán Csaba Attila: Am mai spus că podeţul peste Niraj, spre Sântana este degradat. 

Mátyás János: Am auzit că au mai rămas nişte tuburi de 40 cm, propun să se pună în 

centru, acum nu se scurg apele pluviale, ar trebui racordată în sistemul de şanţuri din centru. 

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

 

    Preşedinte de şedinţă 

                          Fábián Ferenc     Avizat - Secretar 

          Nagy Zsigmond 


