
 1 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 26 martie 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. 63  din 20 martie 2014. 

 

 Lipsesc consilierii locali: Dr. Tőkés Endre, Biró József Attila;. 

 

Sunt prezenţi 12 consilieri locali 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Nagy Imre. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 26 februarie 

2014. 

Da: 13 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 26 martie 2014. 

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

de la Şcoala Gimnazială şi Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea Nirajului; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor sociale, elevilor de la 

Şcoala Gimnazială din oraşul Miercurea Nirajului; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Răstoliţa, judeţul Mureş la 

Asocoaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi bugetului proiectului 

,,Reabilitare şi modernizare la Centrul Microregional pentru Patrimoniu din Miercurea 

Nirajului”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Dispoziţiei primarului nr. 64/22.03.2014, 

privind rectificarea bugetului local de veniturilor şi cheltuieli. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată al Oraşului 

Miercurea Nirajului, judetul Mureş.  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de lucru al 

primarului oraşului Miercurea Nirajului. 

8. Diverse 

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

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 1 din 29 

ianuarie 2014 

   
 

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

Da: 12 

Nu: -  

  Novak Vilmos:  Dl. preşedinte doresc să anunţ că din motive familiale nu mai pot să 

particip în continuare la şedinţă. 

  Preşedinte: Am luat la cunoştinţă motivele invocate de dl consilier Novak. 

Nagy Keresztesi Jenő: Propun modificarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind 

schimbare denumirii străzii „Szakadát” 

Primar: Problema mea cu străziile nu este denumirea acestora, ci să fie pietruite, 

asfaltate, consider că denumirea străzii este corectă. 
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Preşedinte: Rog să se voteze modificarea ordinii de zi, conform solicitării dlui consilier 

Nagy Keresztesi Jenő. 

Da: 3 

Nu: 8 

Abţinere: 1 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

Da: 12 

Nu: -  

 

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

de la Şcoala Gimnazială şi Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea Nirajului; 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 12 

Nu:  -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor sociale, elevilor de la 

Şcoala Gimnazială din oraşul Miercurea Nirajului; 

Oltyan Csaba Attila: prezintă legislaţia în vigoare cu privire la acordarea burselor, 

arătând faptul că, Consiliul Local trebuie să stabilească cuantumul burselor. 

Bartók Iosif: Pe ce criterii se acordă bursele? 

Jurista: Conform bugetului aprobat 8000 de lei s-au alocat pentru burse elevilor de la 

Şcoala Gimnazială din oraşul Miercurea Nirajului şi 3000 de lei pentru elevii de la Liceul 

Teoretic Bocskai István. 

Nagy Keresztesi Jenő: Toată suma alocată pentru burse se acordă pentru burse sociale? 

Oltyan Csaba Attila: La Liceu am decis ca numai după depunerea cererilor pentru  

bursele de studiu, de merit şi sociale să repartizăm suma alocată. 

Papp Robert: Cine a decis care sunt persoanele care vor primi bursă socială? 

Nagy Keresztesi Jenő: Trebuie motivaţi şi cei care învaţă, pentru că elevii care primesc 

bursă socială nu ar primi şi bursă de merit. 
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Preşedinte: Consider că, nu avem suficiente informaţii şi propun să amânăm adoptarea 

acestui proiect de hotărâre. 

Rog să se voteze, în acest sens. 

Da: 12 

Nu: - 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Răstoliţa, judeţul Mureş la 

Asocoaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 12 

Nu:  -  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi bugetului proiectului 

,,Reabilitare şi modernizare la Centrul Microregional pentru Patrimoniu din Miercurea 

Nirajului”. 

Primar: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, există proiecte norvegiene, 

prin care s-ar putea obţine finanţare nerambursabilă pentru modernizarea şi reabilitarea 

imobilului din str. Trandafirilor nr. 79. Avem termen de depunere peste 2 săptămâni. Lucrările 

începute în anul 2007 în imobilul respectiv nu sunt corespunzătoare şi nu am mai primit 

finanţare prin Programele naţionale. 

Nagy Imre: Când vom afla dacă proiectul este câştigător sau nu? Cât ne costă proiectul 

respectiv? 

Primar: Dacă facem acest proiect, putem să-l depunem spre finanţare de mai multe ori, 

contribuţia noastră ar fi de 2 % din valoarea proiectului. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 12 

Nu:  -  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Dispoziţiei primarului nr. 64/22.03.2014, 

privind rectificarea bugetului local de veniturilor şi cheltuieli. 
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Primar: prezintă proiectul de hotărâre, adresa primită din partea Administraţiei 

Financiare, trebuia rectificat bugetul local de urgenţă. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 12 

Nu:  -  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată al Oraşului 

Miercurea Nirajului, judetul Mureş.  

Barabás Loránt: Prezintă prevederile Legii 154/2012, privind regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice. Am vorbit şi cu reprezentanţii autorităţii competente şi nu 

au putut să-mi ofere informaţii. 

Nagy Imre: Se referă şi la terenurile private? 

Keresztesi Ernő Barna: propun 5 lei/m/an. 

Nagy Imre: Propun 2 lei/ml/an. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, taxa fiind de 2 lei/ml/an. 

Da: 12 

Nu:  -  

 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de lucru al 

primarului oraşului Miercurea Nirajului. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre, conform căruia se propune:  

- transformarea postului contractual de execuţie treapta profesională referent II, în 

post contractual de execuţie treapta profesională referent I. în cadrul Compartimentului de 

Asistenţă Socială. 

- desfiinţarea postului de muncitor calificat II din cadrul Serviciului de Gopodărire 

Comunală, Piaţă şi Parcuri. 

Totodată începând cu data de 01 mai 20014 se reduc atribuţiile guardului în sensul 

că, va lucra zilnic 4 ore, în care va asigura curăţenia în clădirea Primăriei, iar atribuţia de 

comunicare a corespondenţei va fi preluată de către Poşta Română, în acest sens s-a încheiat 
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contract în condiţii mult mai avantajoase decât  să asigurăm aceste activităţi prin personal 

propriu. 

Avem probleme şi cu angajatul nostru Siklodi Sandor. Avem nevoie de o persoană, 

care va asigura curăţenia în Căminul Cultural, Dna Palko Emese a demisionat. Avem 

greutăţi, avem salariaţi cu salarii de 700 de lei, cărora nici măcar nu am putut acorda 

drepturile conform Contractului colectiv de muncă în luna ianuarie, februarie. 

Bartok Iosif:  Se desfiinţează biblioteca? 

Primar: Nu se va desfiinţa biblioteca, vom asigura în continuare funcţionarea 

bibilotecii cu personalul existent. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 1 din 29 ianuarie 2014 

Viceprimar: Propun modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea 

Nirajului, în sensul modificării prevederilor  art. 1 alin. (2), după cum urmează: 

Pentru cantitatea de 400 mc lemn de lucru se stabileşte preţul de pornire a licitaţiei la 

suma de 250 lei/mc. 

  Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 12 

  Nu: -  

  Preşedinte: A sosit dl consilier Biro József Attila, care a motivat lipsa din prima parte a 

şedinţei cu motive întemeiate. 

  9. Diverse. 

  Primar: Problema Morii pentru ultima oară pe ordinea de zi. 

  Propunerea proprietarului este:  

I. 5 ani – 120.000 E – în 2015 avans de 50.000 E 

II.  4 ani  - 110.000 E – în 2015 avans de 70.000 E 

Am cerut şi moara lui Sarosi în banii ăştia. 

Bartok Iosif: Moara mică se dă cu casa? 
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Primar: Ne interesează sau nu, trebuie să dăm un răspuns. 

Bereczki Jenő: Din clădirea presei de ulei am putea face 4 garsoniere sociale. În fiecare 

lună se câştigă 300 de E din panourile solare. 

Primar: Imobilul are peste 3000 de mp. 

Fábián Ferenc: Este un imobil, sigur o să ne trebuiască în viitor. 

Primar: Dacă doriţi să vedeţi imobilul la Dl. Molnar Szabolcs a lăsat cheile 

proprietarul. 

Propunerea mea este să oferim pentru 5 ani suma de 100.000 E  - în anul 2015 avans de 

50.000 E. 

Bartók Iosif: Să nu facem apartamente sociale  dintr-un imobil cumpărat la banii ăştia. 

Preşedinte: Rog să se voteze, propunerea dlui primar. 

Da: 12 

Nu: -  

 

Primar: Se mută începând cu 01 aprilie activitatea din Centrul de Îngrijire Medico  -

Social Niraj în clădirea din str. Trandafirilor nr. 9, pe durata execuţiei lucrărilor de extindere. 

Nu am reuşit să mă întâlnesc cu dl. Kocsis pentru a discuta schimbul dintre imobile, este un 

lucru foarte important şi urgent pentru noi. 

Berecki Jenő: Prezintă problemele legate de casa mortuară din Sântana Nirajului. 

Primar: O să convoc o şedinţă pe  această temă cu persoanele responsabile. 

Fábián Ferenc: Parcarea de la cimitir ar trebui aranjat. Drumurile de exploatare 

agricole trebuie amenajate, sunt distruse. 

Viceprimar: Cei de la proiectul cu apa au distrus drumurile. 

Oltyan Csaba Attila: în faţa blocului dlui Timar maşinile au distrus bordura de lângă 

trotuar, ar trebui reparat. Dl. consilier Debreczeni a făcut capacul de canal, îi mulţumim. 

Matei Petru: Trebuie tăiat copacul de care am vorbit cu dl. viceprimar. Ar trebui 

schimbat un inel, trebuie săpat şanţul.  

 Biro Jozsef Attila: În legătură cu parcarea din piaţă, ar trebui să existe nişte reguli de 

parcare, sunt probleme. La piaţă nu ar fi bine să dăm activitatea în administrarea unei societăţi 

comerciale? 
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Bartok Iosif: Am mai încercat să dăm în administrare piaţa şi nu a fost un lucru bun 

pentru noi. 

Biro Jozsef Attila: Podul peste Niraj ar trebui reparat, ce am putea face cu şinele de cale 

ferată în Sântandrei?  îngreunează circulaţia. 

Primar: Am discutat aceste probleme cu dl. Mureşan, în legătură cu podul peste Niraj 

sunt probleme tehnice, care trebuie avute în vedere. Şinele de cale ferată se pot lua afară. Eu 

personal aş duce asfaltul din Sântandrei în Sântana. Avem încă 720.000 de lei restanţă la plata 

lucrărilor de reparare a drumului. 

Biro Jozsef  Attila: Se face parcare şi pe partea asta a străzii? Ar fi bine să amplasăm o 

oglindă lângă drum, lângă Primărie nu există vizibilitate de la maşinile parcate. La atribuirea 

denumirii străzilor este necesar un cvorum de 50 % +1, ar trebui avut în vedere faptul că, 90% 

din locuitorii străzii „Szakadat” cer schimbarea denumirii. Vă rog să puneţi becuri pe 

stâlpurile de iluminat public din strada noastră. 

Papp Robert: Mulţumesc în numele locuitorilor din satul Beu pentru piatră. 

Barabas Lorant: În ce stare este casa mortuară din Sântandrei? Ar trebui pus la casa 

mortuară din Miercurea Nirajului un bec. Curăţarea şanţului din Sântana se înţelege şi la 

strada Plopilor. 

Viceprimar: Oamenii nu vor curăţarea şanţului cu buldescavatorul. 

Matyas Janos: La blocuri nu s-au dat europubele, care este motivul? 

 

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 26 martie 2014. 

 

Preşedinte de şedinţă 

                        Nagy Imre              Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


