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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 23 aprilie 2014, 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. 77  din 17 aprilie 2014. 

 

 Lipseşte consilierul local: Fábián Ferenc.  

 

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Novák Vilmos. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 26 martie 2014. 

Da: 14 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 23 aprilie 2014. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

1117 din 17.05.1999. 

3. Discutarea posibilităţii de înfiinţarea a unei clase a V- a în cadrul Şcolii 

Gimnaziale Şardu Nirajului, începând cu anul şcolar 2015 – 2016. 
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4. Diverse. 

Viceprimar: Propun completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind 

decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de la Liceul Teoretic Bocskai István 

din oraşul Miercurea Nirajului; 

Preşedinte: Rog să se voteze modificarea ordinii de zi, conform solicitării 

viceprimarului. 

Da: 14 

Nu: -  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că bugetul local pe anul 2014 ar 

trebui rectificat cu următoarele sume:  

- 6000 lei, pentru amenajarea căminului cultural din satul Beu, conform solicitării 

Asociaţiei pentru Beu cu nr. 2612/2014. 

- 87.193 lei, conform Contractului de prestări servicii de consultanţă nr. 

6/08.05.2013. 

- 6493 lei, conform solicitării Poliţiei Locale, pentru uniforma poliţiei locale. 

- 25.087 lei (5.575 Euro), conform Contractului de servicii nr. 7491/04.11.2013, 

pentru reabilitarea iluminatului public. 

Papp Robert: Ar fi necesar pentru comunitatea din Beu, dacă se asigură materialele, 

noi vom efectua lucrarea. 

Matyas Janos: În anul 2014 nici nu ar trebui să discutăm despre aceste lucruri, sunt 

lucruri minimale. 

Primar: Pentru reabilitarea iluminatului public pe o perioadă de 3 ani ar trebui să 

plătim anual câte 5.575 euro, prima tranşă trebuie plătit în octombrie. 

Barabas Lorant: Cât costă reabilitarea iluminatului public? 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu:  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

1117 din 17.05.1999. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze.. 

Da: 14 

Nu: -  

 

 

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

de la Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea Nirajului. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze 

Da: 14 

Nu:  -  

 

4. Discutarea posibilităţii de înfiinţarea a unei clase a V- a în cadrul Şcolii 

Gimnaziale Şardu Nirajului, începând cu anul şcolar 2015 – 2016. 

Primar: Începând cu anul şcolar 2015 – 2016 ar fi bine să înfiinţăm în plus o clasă în 

Şcoala Gimnazială Şardu Nirajului, deoarece microbuzul şcolar este suprasolicitat.  

Conducerea şcolii  - Consiliul de administraţie aşteaptă o decizie din partea 

Consiliului Local.  

Nagy Keresztesi Jenő: Ar fi de limba maghiară? 

Primar: Da. 

Berecki Jenő: Personalul didactic ar fi suficient? 

Primar: Da. 

Preşedinte: Rog să se voteze despre propunerea dlui primar. 

Da: 14 

Nu:  -  
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5. Diverse 

Novak Vilmos: În Dumitreşti 7 becuri nu ard. 

Matyas Janos: Când se vor face lucrările de racordare la reţeaua de canalizare în 

centrul oraşului? 

Viceprimar: Peste câteva zile, acum se face proiectul. 

Berecki Jenő: Am avea nevoie de buldescavator. 

Viceprimar: Începând de luni poate să lucreze buldescavatorul în Sântana, a avut 

defect. Unul dintre consilierii locali din Sântana să fie prezent la lucrări. 

Bartok Iosif: Când se poate introduce apa în strada Pompierilor? 

Debreczeni Jozsef: Prezintă problemele legate de Wc-ul din Lăureni. 

Viceprimar: În Lăureni există 3 persoane care vor ca wc- ul de la căminul cultural să 

fie folosit, dar cine îşi asumă răspunderea pentru lucrurile noi, calculatoare existente în 

clădire?La şedinţă au fost cel puţin 30 de persoane, care nu au vrut ca wc-urile noi să fie 

folosite la diferite  evenimente. Şi până acum s-au folosit Wc-urile vechi din curte, vom pune 

plăci de beton ca oamenii să nu intră în noroi. 

Primar: Şi oamenii trebuie să înţeleagă situaţia. 

Dr. Tőkés Endre: Nu am putea găsi un loc mai bun pentru europubelele de lângă  

parcul Bocskai? 

Primar: Rog să căutaţi un loc mai bun, s-au obişnuit oamenii cu acest loc. 

Debreczeni Jozsef: Am putea planta arbuşti tuia lângă europubele. 

Matei Petru: Am avea nevoie de staţie pentru copii, am vorbit despre acest lucru cu dl. 

viceprimar. 

Biro Jozsef Attila: În Sântandrei ar trebui săpat şanţul cu buldescavator. 

Viceprimar: Prima dată trebuie să lucrăm cu buldescavatorul în Sântana. 

Biro Jozsef Attila: Spre cimitir strada ar trebui pietruită, au fost înmormântări zilele 

acestea şi este noroi. 

Nagy Imre: Strada a fost pietruită, dar s-a dat piatra pe o parte a străzii cu ocazia 

lucrărilor. 

Biro Jozsef Attila: Ar trebui şi coşuri de gunoi lângă stradă. 

Viceprimar: Avem nevoie de coşuri de gunoi şi în alte locuri, o să comandăm. 



 5 

Papp Robert: Şanţul de legătură de vreo 60 de metri ar trebui săpat pentru că altfel s-a 

făcut lucrarea fără rost. 

Nagy Imre: Reţeaua pentru apa de judeţ se face în partea superioară a Sântandreiului, 

o să fim prezenţi la recepţie? 

Primar: Da, deja s-au făcut lucrări de reabilitare în anumite zone, unde s-au terminat 

lucrările. Trebuie să ne bucurăm, că nu toată lucrarea se face în interiorul oraşului. Sunt 2 

sisteme separate. 

Nagy Imre: Racordările în Sântandrei, când se vor face? 

Primar: După ce terminăm lucrările în centru vom face racordările în strada 

Trandafirilor. 

Nagy Imre: Nu am putea cumpăra o cupă mică pentru buldescavator, în formă de 

trapez pentru săparea şanţurilor? 

Barabas Lorant: Mai funcţionează metoda cu racordările urgente, eu aş dori o 

racordare în strada Plopilor. 

Primar: Nu, acum avem nevoie noi de lucrători. 

Barabas Lorant: Cum vor curge în parcare apele în canalizarea din centru? Sistemul 

de alimentare cu apă va funcţiona? Este foarte puţină apă în Niraj. 

Primar: Eu aş dori ca sistemul nostru să funcţioneze separat de cel judeţean. În anul 

2030 trebuie să avem introdus apă în locuinţe. 

Biro Jozsef Attila: Sistemul vechi de canalizare rămâne sau nu în funcţiune? 

Primar: Durează încă 1-2 ani, prima dată să lucrăm unde nu există canalizare. Aş dori 

să amenajăm şi trotuarele în centru, prin pavaj, dar ar trebui să contribuie şi locuitorii. 

Jurista: Trebuie consultaţi locuitorii, pentru că este vorba despre domeniul public, nu 

putem obliga pe locuitori să contribuie la pavare trotuarului, numai dacă vor ei. 

Nagy Imre: Faptul că, locuiesc aceste persoane în centru reprezintă şi un avantaj. 

Primar: Ar fi bine să refacem trotuarul din strada Nirajului într-o zi de sâmbătă. Am 

putea face lucrarea împreună cu locuitorii din strada respectivă. În Sântana avem o locuinţă 

în care locuiesc romi. Eu aş propune să demolăm clădirea şi să evacuăm pe ei. Aş dori să dăm 

unei alte familii de medici sau profesori locuinţa închiriată de dna Kiss Hajnal. 

Nagy Keresztesi Jeno: Merită Dna Kiss Hajnal să locuiască în locuinţa respectivă. 

Viceprimar: Momentan plăteşte chirie de 33 de lei. 
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Nagy Imre: Avem şi alţi profesori, personalităţi în localitatea noastră care au 

contribuit la viaţa culturală. 

Primar: În pivniţa clădirii am putea amenaja un wc public, momentan nu este folosită 

pivniţa. 

Matyas Janos: Ar trebui să avem un motiv pentru care dorim ca locuinţa să fie 

eliberată. 

Bartok Iosif: Ar fi bine să stabilim o altă destinaţie pentru clădirea respectivă, să nu 

fie locuinţă. 

Matyas Janos: Locuinţele ANL care se eliberează cum vor fi repartizate? Pe baza listei 

vechi? 

Primar: Locuinţele ANL vor fi repartizate din nou, trebuie depuse cereri noi. 

Barabas Lorant: Dacă vom folosi imobilul respectiv în continuare ca locuinţă, să fie 

stabilit o chirie corectă, iar dacă va avea o altă destinaţie să fie în folosul comunităţii, este cu 

totul altceva. 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar şi viceprimar . 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din 

data de 23 aprilie 2014. 

 

Preşedinte de şedinţă 

                        Novák Vilmos              Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


