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ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 ianuarie 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. 15 din 25 ianuarie 2013.

Preşedinte: Se face prezenţa.

Sunt prezenţi 11 consilieri locali.

Lipsesc motivat consilierii locali: Bereczki Jenő, Fábián Ferenc, Bíró József Attila şi

Nagy Keresztesi Jenő, care a anunţat că va întârzia din cauze obiective.

La şedinţă participă secretarul oraşului, consilierul primarului dl. Dászkel László.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Dr. Tőkés Endre.

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 aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentu

imobilul situat în Piaţa Trandafirilor nr. 43;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 35 din 28

noiembrie 2012, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţia publică a cantităţii de

325 mc masă lemnoasă şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei;
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4. Proiect de hotărârâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de

comisiile de inventariere din cadrul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, precum şi a

listelor cu obiectele de inventar propuse pentru casare, pe anul 2012:

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de

manifestările ,,Zilele culturale ale oraşului” în perioada 21-24 februarie 2013.

6. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 53 din 27.12.2012;

7. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 54 din 27.12.2013;

8. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 55 din 27.12.2013;

9. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 56 din 27.12.2013;

10. Diverse

Preşedinte: Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi sau dacă mai aveţi de completat?

Da: 11

Nu:-

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentu

imobilul situat în Piaţa Trandafirilor nr. 43;

Viceprimar: În comisie am propus prelungirea cu 5 ani, faţă de solicitarea chiriaşului

de 10 ani. Am propus şi întroducerea unor clauze, potrivit căreia contractul se reziliază în mod

unilateral din partea consiliului local cu un preaviz de 60 de zile. Dacă aceste condiţii vor fi

acceptate, propunem prelungirea contractului.

Comisii: De acord.

Comisia de buget-finanţe: S-a discutat în comisie şi suntem de acord.

Preşedinte: Supun la vot cu modificările propuse de dl Vice.

Da: 11

Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 35 din 28

noiembrie 2012, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;

Contabil Şef dl. Csiki Béla: După cun ştiţi în dor 3 săptămâni au apărut 3 modificări la

Codul Fiscal. Prin H.C.L. nr. 1 din 2013 aţi hotărât o majorare de 10%. Primăria Miercurea

Nirajului are arierate, deci trebuie să aveţă în vedere cele stablite de O.G. nr. 8/2013, care vă
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obligă să creşteţi nivelurile pentru valorile impozabile, conform H.G. 1309/2012. Nu va creşte

impoztul, ci se adjustează nivelurile impozabile cu rata inflaţiei. Acesta este în procent de

16,05%.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 11

Nu: -

Viceprimar: Am propus o taxă locală la anexa 1 Cap VII. ALTE TAXE LOCALE, care va

da posibilitea horticultorilor să comercializaze înainte de 8 martie şi 1 noiembrie flori în

centrul oraşului. Propun câte 3 zile.

Bartok Iosif: Propun câte 5 zile.

Nagy Imre: Eu propun tot câte 3 zile.

Mátyás János: Eu propun o taxă pe zile. Pentru fiecare zi.

Viceprimar: Nu sunt de acord, pentru că sunt care vin cu maşina iar alţii cu căruciorul.

Locaţia va fi stablită de dl. Primar. Am mai propus ca taxa să fie ceea stabilită pentru zilele

oraşului-20 lei/mp/zi.

Nagy Imre: Este exagerat, propun 10 lei/mp/zi.

Bartok Iosf: Eu rămân cu propunerea de 5 zile, şi cu taxa propusă de dl coleg Nagy

Imre.

Preşedinte: Propun următorul text: Taxa aplicabilă în data de 4,5,6,7,8 martie şi

28,29,30,31 octombrie şi 1 noiembrie, pentru folosirea locurilor publice situate în centrul

oraşului Miercurea Nirajului, în scopul desfacerii de flori/10 lei mp/zi.

Comisii: De acord.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 11

Nu: -

Secretar: Mai avem posibilitatea şi propun abrogarea Art. 5 din H.C.L. Nr. 35/2012.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 11

Nu: -

Primar: Probleme taxei pe transportul deşeurilor de la oameni şi firme, pe care tot l-am

amânat, la început mi s-a părut fără probleme, dar cum am ajuns să intru în detalii a devenit

din ce în ce mai spinoasă. Am discutat cu o firmă care ar fi dispusă să cumpere materialele
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reciclabile de la noi, de ex. peturi. Ne trebuie un loc unde să-l depozităm. Dacă colectarea se va

putea face prin oamenii noştrii, persoanele apte de muncă beneficiare ale venitului minim

garantat, am putea profita. În acest mod nu ar trebui să mărim taxele. Oamenii trebuie să fi

conştientizaţi de beneficiile colectării selective. Gunoiul menajar se va colectatot prin firma cu

care avem contract.

Preşedinte: A sosit dl. consilier Nagy Keresztesi Jeno, dl secretar vă rog să se

consemneze în procesul verbal.

Primar: Propun 2 lei/persoană/lunar, pentru persoanele fizice. O să facem o campanie

de mediatizare pentru a-l convinge pe oameni de beneficiile colectării selective. Economii s-ar

putea face dacă gunoiul menajer, care ar fi transportat din două în două săptămâni.

Oltyán Csaba Attila: Întrebarea este grea, o susţin, dar am şi o serie de rezerve, în ceea

ce priveşte pe locuitorii de blocuri, care umplu containerele într-o săptămână cu gunoiul

neselectat. Bisăptămânal nu va funcţiona, cel puţin nu la blocuri.

Barabás Lórant: Eu înţeleg, voi nu înţelegeţi, este incontrolabil în unele privinţe. Cât de

eficenţi vor fi cei cu ajutorul social.

Să se editeze fluturaşi, în care oamenii să fie conştientizaţi de avantajele colectării

selective, că dacă predau la primărie, acesta va putea valorifica şi nu trebuie să mărim taxa.

Primar: M-am gândit la: hârtie, plastic, sticlă, metal şi textile.

Nagy Imre: Am mai multe întrebări. Nu sunt sigur dacă vom avea de câştgat sau nu.

Primar: Colectarea deşeurilor este profitabilă oriunde în lume, depinde numai de

management. Vom stabili un punct la fosta coop Nirajului, acolo le colectăm şi o să vindem la

intreprinzător.

Barabás Lárant: Are o staţie mobilă de presare.

Nagy Imre: Cineva. Presa?

Nagy Keresztesi Jenő: Atâta ştiu că are mai multe puncte de lucru autorzate prin mai

multe zone. Care vor fi consecinţele.

Primar: Nu va fi o cantitate mare, dar trebuie să-l educăm pe oameni la colectarea

selectivă.

Dr. Tőkés Endre: Cum pot fi stimulaţi oamenii din punct de vedere material?

Primar: Dacă vom modifica contractul, atunci colectarea se va face bisăptămânal, şi

vom plăti numai jumătate.

Nagy Imre: Cu se plăteşte acum, pe cantitate?
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Primar: Nu, se plăteşte pa contract de servicii, cantitatea nu poate fi urmărită.

Oltyán Csaba Attila: La blocuri vor fi mormane de gunoaie.

Primar: De la blocuri se va duce săptămânal. Dl contabil şef, ce părere aveţi?

Contabil şef: Din punct de vedere financiar nu ştiu dacă va merita, va f o cantitate mică.

Dar oameni trebuie să fie obişnuiţi cu colectarea selectivă. Dacă se va transporta bisăptămânal,

vom putea face economii. Este ilegală subvenţionarea oricărei servicii.

Barabás Lórant: Care este problema cu salubritatea din Acăţari. Se plâng că nu sunt

rentabili. Sau pur şi simplu nu vor să fie rentabli.

Primar: Acăţari nu este un exemplu bun, consder că din cauza managementulu defectuos

nu merge. Oricum ar fi trebuit, ca la constituirea societăţii comercialel pe care le-au creat să

facă parte toţi, care au constituit asociaţia Pro Regio Pura.

Barabás Lóránt: Nu sunt sigur că nu ar putea să fie rentabilă. Ar avea efecte pozitve.

Dászkel László: Proiectul pe baza căreia a fost câştgat Pro Regio Pura a avut o valoare

de 925 mii euro.

Dr. Tőkés Endre: Am auzit la radio, că la nivel de ţară numa 10% din deşeuri este

reciclată. La Odorhei procentul este de 17%. Să se întrebe, cum fac acest lucru. Dacă populaţia

nu este interesată din pct. de vedere material nu văd mare viitor.

Contabil şef: Taxa diferenţiată nu este legală.

Primar: Să fie ieftin şi eficient. Propun 2 lei pa cap de locuitor, indiferent de cantitate.

Nagy Imre: Unde se va instala presa?

Primar: La fosta coop Nirajul.

Preşedinte: Haideţi să concluzionăm propunerile. S-a propus 2 lei/persoană/lună.

Comisii: De acord.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -

Primar: Problema şi mai complicată este cu persoanele jurdice. Până acum a fost

stablită o taxă de 4/lei/lună pe număr de angajaţi.

M-am consultat cu specialişti care au spus că nu recomandă stabilirea taxei diferenţiete

pe domenii de activitate. Pe CAEN. Problema este că cei care produc deşeuri şi angajează fără

forme legale nu vor plăti contravaloarea deşeurlor produse.
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Nagy Imre: Ştiu un consiliu local unde taxe este de 400 lei pentru persoane juridice.

Indiferent de numărul de angajaţi.

Barabás Lóránt: Sunt diferenţe foarte mari la cantitate, de la o firmă la alta.

Primar: Fiecare are, dacă nu carton atunci altceva.

Mátyas János: În lumea de azi firmele mici nu prea produc deşeuri, este informatizat,

corespondenţa merge prin internet, nu este ideea bună. Propun pe nr. de angajaţi.

Barabás Lórant: Fiecare să plătească şi să aibă grijă să producă cât mai puţine deşeuri.

Debreczeni József: Firmele care au deşeuri nu vor plăti separat pentru colectarea

selectivă

Nagy Imre: Să se stabilească pe puncte de lucru. Sunt care produc deşeuri şi sunt care

nu produc.

Primar: Nu s-a recomandat această variantă.

Oltyán Csaba Attila: Se poate discuta o zi întreagă.

1. ori în sumă fixă;

2. ori prin containere şi după cantitate.

Bartok Iosif: Am ajuns la concluzia că după nr. de personal ar fi cel mai bine, eventual

să majorăm cu 1 lei, încape pe lână celălalte impozite şi taxe.

Barabás Lóránt: Să mulţumim şi capra şi varza:

- educare

- să creştem taxa.

Cele două lucruri sunt incompatibile după mine. Firmele ar trebui să fie motivate să

colecteze selectiv, propun la valoarea cum a fost. Deci la 4 lei/angajat/lună.

Mátyás János: Propun şi o plafonare la 400 lei/lună, dacă are mai mulţi angajaţi.

Primar: Nu sunt de acord.

Preşedinte: Analizând toate propunerile putem să constatăm că taxa de 4lei/lună/angajat

este varianta agreată de majoritate.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţia publică a cantităţii de

325 mc masă lemnoasă şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei;
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Primar: Conform adresei Ocolulu Silvic Tg. Mureş, cantitatea marcată trebuie să fie

exploatată până la 15 aprile 2013.

Nagy Imre: În comisie am propus exploatarea şi valorificarea pentru oamenii din

localitate. Să se taie printr-o firmă autorzată, iar valorifcarea să fie făcută prin intermediul

primăriei la oameni. Aşa a procedat şi Biserica Reformată, au valorificat cu 80 lei/metru ster.

Dacă veţi rezolva cu exploatera, trebuie să puneţi pe cineva să păzească. Propun

limitarea cantităţii la 5 mc/ms, pe gospodărie.

Bartók Iosif: Eu propun maxim 4 ms/gospodărie.

Primar: Propun 700 lei/ms. Să se se liciteze la max 35 lei exploatarea.

Preşedinte: Majoritatea consilierlor au fost de părere ca să se liciteza exploaterea la

max 45 lei/ms, iar cantitatea exploatată să se vândă populaţiei la 800 lei/ms, max 5

ms/gospodăre.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -

4. Proiect de hotărârâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de

comisiile de inventariere din cadrul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, precum şi a

listelor cu obiectele de inventar propuse pentru casare, pe anul 2012:

Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de inventariere au fost numite prin dispoziţa primarului. Rezultatul trebuie

adoptat.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de

manifestările ,,Zilele culturale ale oraşului” în perioada 21-24 februarie 2013.

Primar: Am întocmit un program interesant, am invitat delegaţii din toate localităţile

înfrăţite. Propun o sumă de 20.000 lei, iat manifestările vor fi organizate de Asociaţia Corală

Bocskai.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.
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Da: 12

Nu: -

6. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 53 din 27.12.2012;

Primar: Am adoptat cele 4 hotărâri care au făcut un praf mare. Am fost notificaţi de

instituţia Prefectului, de ADI AQUA NVEST, de ADI ECOLECT MUREŞ. Am fost notificaţi să

reformulăm hotărârile, sau că prin ieşirea oraşului din aceste asociaţii ar crea prejudicii pentru

ceilalţi. Am crezut că pot să negogiez cu AQUASERV pentru a se putea rezolva apa potablă şi

în cele 7 sate aparţinătoare. Au fost infelxibili.

Proiectele de apă apă care se derulează în Miercurea Nirajului prin AQUA NVEST au o

serie de hibe. Dar nu se poate garanta din pct. de vedere juridic că nu vom fi nevoiţi la restituiri.

Sunt de părere că retragerea nu putea să aibă repercursiuni negative pentru noi. Dar nu

vreau să se spună că sunt puse în pericol şi interesele altor localităţi afiliate, propun revocarea

în totalitate a H.C.L. nr. 55/2012 şi H.C.L. nr. 56/2012. Pentru celălalte două propun să se

reformuleze art. 1., aşa cum s-a propus în prioectul de hotărâre.

Deci în comcluzie propun: Reformularea art 1 din H.C.L. nr. 53/27.12.2012.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -

7. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 54 din 27.12.2013;

Primar: Propun reformularea art. 1 din H.C.L. nr. 54/27.12.2012.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -

8. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 55 din 27.12.2013;

Primar: Aşa cum am spus propun revocarea.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -
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9. Proiect de hotărâre privind reformularea art. 1 al H.C.L. nr. 56 din 27.12.2013;

Primar: Propun revocarea.

Preşedinte: Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord cu cele propuse.

Da: 12

Nu: -

10. Diverse

Papp Robert: Aşa cum am spus şi data trecută mşina de colectat gunoi se întoarce în

mijlocul satului şi nu ia tot gunoiul. La 13 februarie 2013 va avea loc un bal organizat de

Asociaţia Pentru Beu. Tereacota din cămin este crăpată.

Novák Vilmos: Mă interesez când va avea loc adunarea sătească din Dumitreşti.

Nagy Keresztesi Jenő: La drumul comunal spre Dumitreşti azi nu a fost împrăştiat

material antiderapant.

Matei Petru: La Moşun maşina de salubritate se întoarce în centru.

Primar: Vineri va fi recepţia la noul sediu SMURD din Miercurea. Inaugurarea festivă

va avea loc mai târzu, în prezenţa unor înalţi oficialităţi.

Secretar: V-am trumis împreună cu matrialul de şedinţă adresa prefecturii prin care se

aminteşte de obligaţia aleşilor locali de a depune rapoarte anuale de activitate.

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

Preşedinte de şedinţă

Dr. Tőkés Endre Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond


