
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 24 aprilie 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. 73  din 19 aprilie  2013. 

Preşedinte: Se face prezenţa.

Sunt prezenţi 14 consilieri locali.

Lipseşte motivat consilierul local: Dr. Tőkés Endre.

Preşedinte de şedinţă este Dl. viceprimar 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?

Bartok Iosif: Pe pagina 6 din procesul  verbal  din luna anterioară am spus în  felul

următor, şi vă rog să se corecteze: 

 Consiliul anterioar a decis cum a decis, şi va asuma răspunderea în mod sigur, dar

vreau să vă spun că dvs ca jurist ar terebui să ştiţi, că dacă construiesc pe proprietatea mea, în

nici  un caz nu pot să fac  intarea de pe proprietatea vecinului.  Consiliul  local poate să vă

permită trecerea dar nu este obligat să vă asigure acest drept.  Acel teren este proprietatea

consiliului şi pentru terenul pe care l-aţi cumărat ar trebui să aveţi acces de pe drum, aşa  cum

este intrarea proprietarului cara a vândut, şi nu de pe proprietatea vecinului şi era îndreptăţită

opinia acelui consilier, că trebuie interzisă accesul de pe domeniul public şi cred că nu puneţi

la îndoială această afirmaţie. Nu cunosc o lege care să mă oblige, ca  să dau intare pentru

vecinul meu de pe proprietaatea mea.
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Da: 14

Nu: -

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

1.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea aderării  comunelor  Bichiş,  Saschiz  şi  Atintiş  la

,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ”;

2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de Organizare şi  Funcţionare a

Serviciul Public de Salubrizare din judeţul Mureş;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică de masă lemnoasă

pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

4. Diverse 

Primar: După cum ştiţi, de 2-3 luni tot discutăm de necesitatea executării racordurilor la

utilizatorii casnici a apei potabile şi a canalizării. Au fost mai multe propuneri pe care le-am

analizat, am şi elaborat un proiect de hotărâre, a cărui punere pe ordina de zi am amânat-o.

Între timp am primit  adrese de la CNI şi  de la executantul  staţiei  de epurare prin care se

urgentează  aceste  lucrări.  Propun  aprobarea  ca  să  se  discute  şi  eventual  să  se  adopte

hotărârea de consiliul privind înfiinţarea unei societăţi comerciale, sub forma unui SRL, cu

acţionar unic: Consiliul Local.

Preşedinte: Dacă sunteţi de acord cu propunerea dlui primar şi să punem pe ordinea de zi

acest proiect de hotărâre?

Da: 14

Nu: -

Primar: Am elaborat un proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziţionării lucrării

,,Lucrări  la  priza  de  captare  a  sistemului  de  alimentare  cu  apă  a  localităţii  Miercurea

Nirajului, care nu sugeră amânare. Am întocmit proiectul de hotărâre, care însă nu a figurat în

convocator. Vă rog să decideţi azi.

 Preşedinte: Dacă sunteţi de acord cu propunerea dlui primar şi să punem pe ordinea de zi

acest proiect de hotărâre?

Da: 14

Nu: -

Preşedinte: Dacă sunteţi de acord cu propunerea dlui primar şi să punem pe ordinea de zi

acest proiect de hotărâre?

Da: 14
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Nu: -

1.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea aderării  comunelor  Bichiş,  Saschiz  şi  Atintiş  la

,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ”;

Preşedinte: Avem trei hotărâri de aderare din partea unor UAT-uri, care vor să intre în

această asociaţie.

Comisii: Suntem de acord.

Dacă sunteţi de acord vă rog să votaţi.

Da: 14

Nu: -

2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de Organizare şi  Funcţionare a

Serviciul Public de Salubrizare din judeţul Mureş;

Preşedinte: Îl rog pe dl secretar să prezinte proiectul de hotărâre.

Secretar: Prezintă  adresa  primită  de  la  ADI  Ecolect  Mureş  şi  regulamentul  de

organizare şi funcţionare, care stabileşte principiile şi condiţiile de funcţionare al serviciului.

Primar: Se vor distribui şi containere.

Papp Robert: Fiecare localitate a primit o informare cu datele de colectare a deşeurilor,

la Beu s-a greşit, vă rog să se corecteze.

Nagy Imre: Cum merge cu colectarea selectivă?

Viceprimar: Nu ne-am gândit că vom întâmpina asemenea grerutăţi, seara la ora nouă

şi jumătate am terminat la Sântandrei. 

Primar: Am selectat până acum 125 kg de PET, 35 de kg de sticle, 17 kg de ADPE, 32 kg

folii de plastic. Deocamdatăî este la nivel de iniţiativă, de experiment.

Bíró József Attila: La blocuri propun 2 zile de transport în loc de o zi.

Primar: Deocamdată nu se poate, vor fi costur iprea  mari.

Bíró József Attila: La blocuri vor fi probleme, deja  s-au umplut containerele, să studiaţi

posibilitatea ca să fie duse mai în spate.

Primar: Am modificat contractul, la blocuri se va transporta săptămânal.

Comisii: Da, suntem de acord.

Preşedinte: Vă rog să votaţi.
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Da: 14

Nu: -

Secretar: S-a adoptat proiectul de hotărâre

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică de masă lemnoasă

pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

Primar: Propun ca preţ de pornire 65 de lei.

Secretar: Vă rog să faceţi propuneri şi în comisia de licitaţie.

Preşedinte: Bartok, Fabian şi Nagy.

Da: 14

Nu. –

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  înfiinţării  Societăţii  Comerciale  Valea

Nirajului S.R.L. cu acţionar unic consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului.

Primar:  După  cum  am  discutat  la  şedinţele  anterioare,  aţi  propus  înfiinţarea  unei

societăţi comerciale cu răspundere limitată. Deoarece pentru acest an nu avem alocate fonduri

suficiente pentru a contracta lucrările de racordare la cele două sisteme,(canalizare şi apă

potabilă) propun înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, care să execute

aceste lucrări. Sunt convins că în acest mod vom putea face economii la bugetul local şi vom

putea finaliza până la sfârşitul anului majoritatea racordurilor. În plus la fosta cooperativă

Nirajul, pe care am achiziţionat-o sunt suficiente spaţii pentru a desfăşura diferite activităţi

economice.

Nagy Keresztesi Jenő: În actul constitutiv să fie cuprinse toate activităţile conform Cod

CAEN, pe ca l-a avut Coop Nirajul.

Primar:  Prin  e-mail  am primit  o  ofertă.  Cineva doreşte  să  comande  60 de  tone  de

parchet din lemn de stejar.

Dacă firma nostră se va înfiinţa, poate că vom putea discuta în concret.

5. Proiect de hotărâre privin aprobarea achiziţionării lucrării  ,,Lucrări la priza de

captare a sistemului de alimentare cu apă a localităţii Miercurea Nirajului”

Primar: Oraşul Miercurea Nirajului a încheiat în anul 2009 o Convenţie cu Ministerul

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi cu Compania Naţională de Investiţii pentru finanţarea şi
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implementare proiectului – Alimentare cu apă a localităţii Miercurea Nirajului, judeţul Mureş

-  odată  cu  realizarea  lucrărilor  Primăria  oraşului  Miercurea  Nirajului  urmând  să  devină

Beneficiarul Final al investiţiei. 

Paralel cu investiţia de mai sus SC Compania Aquserv SA Tg Mureş derulează proiectul

- Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş – cu finaţare în

cadrul POS Mediu – Axa prioritară 1. În cadrul acestui proiect staţia de tratare a apei este

dimensionată pentru necesarul  de  apă potabilă  a localităţilor  de  pe Valea  Nirajului  (  fără

oraşul Miercurea Nirajului).

Pentru a duce la bun sfârşit investiţia locală şi cea judeţeană este necesară corelarea

lucrărilor,  ceea  ce  presupune  efectuarea  unor  modificări  la  captarea  de  suprafaţă  pentru

asigurarea unui debit suplimentar de 50 l/s necesar investiţiei judeţene, faţă de 40,48 m/s.  

În consecinta se  impune ca necesară realizarea lucrărilor.

Comisii: Da, suntem de acord.

Preşedinte: Vă rog să votaţi.

Da: 14

Nu: -

Secretar: S-a adoptat proiectul de hotărâre

6. Diverse:

Primar: Am mai multe probleme de discutat cu dvs. În primul rând vă rog ca să rugaţi

locuitorii, să calce peturile, în vederea unei colectări mai uşoare.

Nagy Keresztesi Jenő: Vă rog să se comunice şi faptul, că datorită colectării selective nu

vor creşte taxele de salubritate.

Primar: L-am invitat pe dl Kocsis Sandor, azi de la ora 10 am avut o discuţie cu el.

Solicită să cumpere cabinetul stomatologic, în schimb ar fi da acord să ne vândă terenul lui, în

vederea extinderii terenului da la casa de bătrâni. Ce părere aveţi.

Bartok Iosif: Nu pot să fiu de acord. Va găsi subterfugii juridice ca să intre şi în posesia

terenului aferent. Să se evacuaze, aşa cum s-a discutat.

Fabian Ferenc: Nu sunt de acord.

Papp Robert: Voi fi da acord, aşa cum va dori consiliul.

Debreczeni Jozsef: La fel.

Barabás Lóránt: Nu este o idee rea, s-ar putea extinde curtea căminului de bătrâni.
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Bíró József Attila: Dacă se consideră că este un lucru bun pentru oraş de ce nu?

Nagy Imre: Acest om este cu cel puţin 2 curbe înaintea noastră cu gândirea. Să facem ce

ne-am propus. Eu personal nu m-aş da înapoi.

Oltyán Csaba Attila: Eu aş fi  de acord.  Oraşul  va avea de câştigat  din cel  puţin 2

privinţe, s-ar mări intravilanul din centru şi s-ar putea stinge conflictul.

Novak Vilmos: Susţin propunerea dlui primar.

Mátyás János: Cu contract bun? Cu teren sau fără teren? Ar rezolva problema intrării.

Să se oblige prin contract că va efectua investiţiile propuse la şedinţa trecută.

Barabás Lóránt: Dacă s-ar stinge conflictul, am avea de câştigat.

Bartok Iosif:  Cu toţii  ne  temem,  de  ce  nu  ne  asumăm şi  conflictul,  clădirea  este  a

noastră.

Fabian Ferenc: Să fie constrâns cu intrarea, să blocăm intrarea lui.

Bartok Iosif: O să vedeţi că o să rămânem şi fără clădire şi fără terenul aferent acestuia.

Bíró József Attila: Este o ofertă bună după mine.

Mátyás János: Să înputernicim pe dl primar să negocieze în continuare.

Primar: Programul de reabilitare  termică a blocurilor.  Am făcut  un deviz  estimativ,

acum putem vedea şi  costurile.  Am ajuns  la  concluzia că dacă asociaţia  de  proprietari  ar

suporta pe cei 50%, atunci din aceşti bani s-ar putea face toată lucrarea.

Bíró József Attila: În felul acesta nu se va face niciodată, nu înţeleg că dacă statul dă

jumătate din costuri, de ce nu profităm de acest lucru.

Oltyán Csaba Attila: La şedinţa din luna trecută am spus că la această şedinţă o să

avem un deviz estimativ. Vă rog ca la şedinţa viitoare să fie pusă pe ordinea de zi proiectul de

hotărâre. Dacă locatarii vor, pot să facă. Nu se poate mătura acest subiect sub covor.

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

Preşedinte de şedinţă

                   Keresztesi Ernő Barna Avizat - Secretar

 Nagy Zsigmond
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