
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27 februarie 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. 40  din 22 februarie 2013. 

Preşedinte: Se face prezenţa.

Sunt prezenţi 12 consilieri locali.

Lipsesc motivat consilierii locali: Dr. Tőkés Endre, Bereczki Jenő, Matei Petru..

Preşedinte de şedinţă este Dl. viceprimar Kerersztesi Ernő Barna.

La şedinţă participă ca invitat comisar de poliţie Tecaru Dorin. 

Preşedinte: Materialul  de  şedinţă v-a fost  comunicat  cu  5  zile  înainte,  împreună cu  

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

Da: 11

Nu: -

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

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de racordare la sistemul public  

de canalizare şi la sistemul public de alimentare cu apă;

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  

Oraşului Miercurea Nirajului nr. 59 din 1 septembrie 2003,  cu privire la însuşirea variantei  

finale a stemei oraşului Miercurea Nirajului;

3. Proiect de hotărâre privind  însuşirea stemei oraşului Miercurea Nirajului;
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4.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea propunerii  către   Biserica Reformată din  

Miercurea Nirajului, pentru închirierea de către consiliul local a unei suprafeţe de teren de  

29.200 mp, pentru o perioadă de .........ani.

5.  Discutarea  memoriului  înaintat  consiliului  local  de  către  profesorii  Scolii  

Gimnaziale din satul Şardu Nirajului, oraşul Miercurea Nirajului.

6. Diverse

Preşedinte: Îl salut pe dl comisar Tecaru Dorin şi î-i dau cuvântul.

Comisar  Tecaru: Vă  mulţumesc  pentru  invitaţie.  Doresc  să  atrag  atenţia   şi  prin  

intermediul dvs asupra obligeţiei firmelor de a se asigura paza bunurilor. Am dreptul să fac  

controale şi să amendez. Fiecare are obligaţia să-şi monteze sisteme de alrmare şi să monteze  

gratii pe uşă. 

Proprietarii de păduri au obligaţia să încheie contracte de pază cu ocolul silvic. Facem  

controale regulate prin jurul pădurilor, vă pot asigura că în cazul unei sesizări în 15 minute  

suntem acolo.

Eu şi colegii mei dorim să asigurăm un climat de siguranţă în oraş, că doar suntem  

pentru oameni.

Preşedinte: Vă mulţumim că aţi dat curs invitaţiei.

Primar: Propun completarea ordinii  de zi  cu un proiect  de  hotărâre care nu suferă  

amânare, şi anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în  

valoare de 720.000 lei.

Am  pregătit  acest  proiect  de  hotărâre  încă  din  2013,  pentru  că  am  ştiut  că  fără  

contracterea unui credit nu putem să finannţăm continuarea construcţiei începute prin POR. Nu  

am pus aceast  proiect de hotărâre pe ordinea de zi, deoarece am purtat tratative cu diferite  

bănci,  priviind  condiţiile  cele  mai  avantajoase  de  creditare.  Dat  fiind  faptul  că  deja  se  

preconizează construcţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, ne dăm seama că  

din fonduri propri nu putem să finanţăm eceste lucrări. Important este că avem posibilitatea  

rambursării, deoarece Programul Operaţional Regional va deconta aceste sume, acestea fiind  

sume eligibile din proiect.

 Preşedinte: Dacă sunteţi de acord cu propunerea dlui primar,  sau dacă mai aveţi de  

completat?

Da: 12

Nu:-
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1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de racordare la sistemul public  

de canalizare şi la sistemul public de alimentare cu apă;

Proiectul  de  hotărâre  este  prezentat  de  dl  viceprimar  Keresztesi.  Avem o  staţie  de  

epurare funcţională, la maggistrala de canalizare nouă construită s-ar putea racorda cca 1200  

de gospodării. Nu sunt bani pentru racordare. Costul fiecărui racord ar fi de cca 1400 lei. Ne-

am gândit la instituirea unei texe speciale de racordare, care ar acoperi cam 40% din cost, iar  

restul din bugetul local.

Aşa este şi cu apa potabilă, acolo s-ar putea racorda cca 400 de gsopodării. Lucrările ar fi  

atribuite unor firme de spacialitate.

Barabas Lorant: Propun înfiinţarea unui SRL, angajarea unor oameni, care ar putea să  

ne facă aceste lucrări cu costuri mult mai mici. Ar trebui să cumpărăm o maşină de excavare. S-

ar putea economisii cca 50.000 lei.

Viceprimar: Am purtat discuţii lungi şi în comisii,  nu prea am ajuns la un consens.  

Trebuie să mai studiem şi alte alternative.

Primar: Avem canalizare,  apa se  va da  în  folosinţă  în  câteva  săptămâni,  probleme  

prioritară pentru anul 2013 sunt racordarea populaţiei la aceste servicii. Vedeţi că pentru a  

putea finanţa lucrările începute trebuie să ne apelăm la credite bancare, înstituirea unei taxe de  

racordare este obligatorie. Din discuţiile cu oamenii am ajuns la convingerea că aceştia ar fi  

dispuşi la plata acestor taxe.  Oricum idei  sunt,  dar văd că trebuie să mai lucrăm pe acest  

proiect de hotărâre şi propun amânarea.

Preşedinte: Dacă sunteţi de acord cu amânarea?

Da: 12

Nu: -

Preşedinte: Deci se va amâna pentru o dată ulterioară.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  

Oraşului Miercurea Nirajului nr. 59 din 1 septembrie 2003,  cu privire la însuşirea variantei  

finale a stemei oraşului Miercurea Nirajului;

Primar: Oraşul nostru nu are  o stemă aprobată prun H.G. Am analizat adresa comisiei  

naţionale  de  heraldică  şi  am ajuns  la  concluzia  că  prin  modificările  propuse  ar  trebui  să  

înaintăm din nou spre aprobare varianta corectată. 
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Propun  revocarea H.C.L.  nr.  59  din  1  septembrie  2003,  prin  care  s-a  însuşit  acea  

variantă de stemă.

Preşedinte: Vă rog să votaţi.

Da: 12

Nu: -

Preşedinte: S-a adoptat hotărârea.

3. Proiect de hotărâre privind  însuşirea stemei oraşului Miercurea Nirajului;

Primar:  Acest  nou  proiect  a  fost  elaborat  de  un  specialist  în  heraldică,  conform  

recomendărilor comisiei naţionale.

Oltyán Csaba Attila: Comisia de cultură a fost de acord. Sunt profesor de istorie, m-a  

consultat  şi  dl  secretar,  a  povestit  tot  istoricul  stemei  precum şi  procedurile  de  aprobare.  

Consider că este o stemă bună şi reprezentativă pentru oraş. 

Matyas Janos: De ce sunt 3 turnuri?

Oltyán Csaba Attila: Sunt reguli heraldice care trebuie respectate în mod obligatoriu,  

cele trei turnuri reprezintă categoria oraşului în heraldică.

Biró József Attila: Propun ca în stemă să fie cuprinse şi cele două simboluri secuieşti,  

semilina şi steaua, în partea superioară.

Preşedinte: Cine este pentru varianta iniţială: 

Da: 10

Nu: 2

Preşedinte: Cine este pentru varianta propusă de dl Biro.

Da: 2

Nu: 10

Preşedinte: Vă rog să se voteze.

Preşedinte:  S-a adoptat  hotărârea privind  stema oraşului,  în  varianta  propusă prin  

proiectul de hotărâre.

4.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea propunerii  către   Biserica Reformată din  

Miercurea Nirajului, pentru închirierea de către consiliul local a unei suprafeţe de teren de  

29.200 mp, pentru o perioadă de .........ani.
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Primar: Cunoaşteţi faptul că piaţa de animale trebuie mutet din locul unde se află acum.  

Încercăm să găsim o locaţie aproape de oraş. Consiliul lopcal nu are terenuri în zona acea.  

Biserica reformată ar fi dispus să ne închirieze. Propun schimbarea locaţiei din proiectul de  

hotărâre, pe o altă locaţie mult mai bună, chiar lângă DJ. 135.

Dacă sunteţi de acord cu propunerea de modificare?

Da: 12

Nu: -

Comisii: De acord.

Preşedinte: Vă rog să se voteze.

Da: 12

Nu: -

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare  

de 720.000 lei.

Primar: Contractarea împrumutului prevăzut se face pentru realizarea investiţiei publice  

de interes local de “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din  

satele Moşuni, satul Lăureni şi Şcoala primară Sântandrei, str. Sântandrei”.

În  2011  a  fost  semnat  contractul  de  finanţare  nr.  1245/07.03.2011  prin  Programul  

Operaţiuonal Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.4.

Valoarea contractului  este  de  7.834.359,66 lei,  din  care  valoarea  neeligibilă  este  de  

1.107.483,66 lei.  În momentul de faţă consiliul local nu dispune de fonduri suficiente pentru  

coplată. Acest credit va fi rambursat până la finele anului, deoarece vor intra sumele de la POR.

Vă rog ca comisiile de specialitate să analizeze proiectul de hotărâre cu ceea mai mare  

seriozitate. Noi dorim ca din toamnă să putem începe  procesul de învăţământ măcar din str.  

Sântandrei.

Comisii: Barabas Lorant, comisia de buget şi finanţe a analizat proiectul de hotărâre şi  

este de acord.

Preşedinte: Vă rog să se voteze.

Da: 12

Nu: -

Preşedinte: S-a adoptat hotărârea.

5



Diverse: Răspunsurile le întrebările consilierilor locali au fost date de către dl primar şi  

dl viceprimar.

Primar: Cu privire la petiţia înaintată de către profesorii din Sardu Nirajului, problema  

s-a  rezolvat  deja  prin  numirea  unui  director  adjunct  din  cadrul  şcoli  în  conducerea  Şcolii  

Gimnaziale din Miercurea Nirajului, care este şcoala coordonatoare.

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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