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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 17 decembrie 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.  258 din 12.12.2014. 

  

Sunt prezenţi 15  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Papp Róbert. 

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

Da: 15 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 17 decembrie 2014. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 

cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István” şi de la Şcoala Gimnazială „Deák 

Farkas” din oraşul Miercurea Nirajului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de 

îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea 

Organizaţiei Caritas Alba Iulia  - Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 59/24.09.2014, privind aprobarea unor măsuri în legătură 

cu folosirea drumurilor de câmp. 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugtetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului 

6. Diverse. 

 

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

Da: 15 

Nu: -  

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 

cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István” şi de la Şcoala Gimnazială „Deák 

Farkas” din oraşul Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 15 

 Nu:  - 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de 

îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea 

Organizaţiei Caritas Alba Iulia  - Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2015. 

Secretar: prezintă solicitarea Organizatiei Caritas. 

 Barabás Loránt: Este o activitate socială la care nu se acordă finanţare din bugetul de 

stat, este important să susţinem această activitate. 

Bartók Iosif: Trebuie să ştiim dacă plătesc si persoanele beneficiare sau activitatea 

este finantată din sumele alocate de la bugetul local. 

Nagy Keresztesi Jenő: Se dă si chitanţă pentru contravaloare serviciilor prestate.  

Primar: Propun să aprobăm predarea managementului Centrului de îngrijire şi 

asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea Organizaţiei Caritas 

Alba Iulia  - Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2015 si să asigurăm finantarea de 3.200 

lei/lună. 
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Secretar: Se solicită finantare din partea Consiliului Local si pentru alte 2 programe 

ale Organizatiei Caritas. Consiliul Local poate aproba finantarea acestor programe si la 

adoptarea bugetului local pe anul 2015. 

Preşedinte: Rog să se voteze aprobarea predării managementului Centrului de îngrijire 

şi asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea Organizaţiei 

Caritas Alba Iulia  - Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2015 cu  finantarea de 3.200 lei/lună, 

iar finantarea celorlalte programe să fie discutată la adoptarea bugetului local pe anul 2015. 

 Da: 15 

 Nu:  - 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 59/24.09.2014, privind aprobarea unor măsuri în legătură 

cu folosirea drumurilor de câmp. 

Secretar: prezintă adresa Institutiei Prefectului – Judetul Mures cu nr. 

10819/17.11.2014. 

Nagy Imre: Avem nevoie de o astfel de hotărâre. 

Nagy Keresztesi Jenő: Cei de la Prefectură ar trebui să se consulte cu Prefectul 

Judetului Covasna pentru că în judetul Covasna  s-a adoptat o astfel de hotărâre de mai multi 

ani. Taxa de 10 lei  poate fi inclusă în Hotărârea Consiliului privind aprobarea impozitelor si 

taxelor locale pe anul 2015, dar avem nevoie si de o hotărâre, care să ne ajută în oprirea 

furturilor din câmp. 

Secretar: La începutul anului viitor o să discut problema furturilor din câmp cu 

specialistii de la Institutia Prefectului si sper că o să găsim o solutie, care va fi acceptată si de 

către Institutia Prefectului. Taxa putem să o includem la impozitele si taxele locale pe anul 

2015. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 Da: 14 

 Nu:  1 (Nagy Imre) 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2015. 

Primar: Prezintă proiectul de hotărâre, ar trebui să luăm o decizie în privinta taxei 

pentru sustinerea serviciului Politia locală, am anexat si raportul Politiei Locale pe anul 

2014, din care rezultă faptul că, în forma în care functionează Politia Locală nu este benefică 

pentru comunitate, eu personal nu mai pot accepta în această formă activitatea Politiei 

Locale. Taxa pentru transportul deseurilor ar trebui modificat, deoarece taxa de 2 

lei/persoană/lună acoperă doar în procent de 50 % cheltuielile legate de transportul 

deseurilor. 

Secretar: prezintă zonele din cadrul localităţii după care se calculează impozitele si 

taxele locale. 

Novák Vilmos: În cazul Politiei Locale nu am putea da un termen? 

Primar: Taxa este întrebarea, vedem că de la an la an taxele si impozitele sunt mai 

multe si mai mari, ar trebui să ne gândim si la oameni. 

Fábián Ferenc: Salariul politistilor locali ar trebui să fie în concordantă cu valoarea 

amenzilor aplicate, au trecut în raport niste lucruri nesemnificative. 

Oltyán Csaba Attila: Sunt de acord cu dl. Primar 

Bartók Iosif: Îmi este frică că, dacă renuntăm la taxă nu o să avem din ce plăti 

politistii locali. 

Nagy Imre: Dacă am angaja un sef la Politia Locală nu ar putea să organizeze mai 

bine activitatea? Nu sunt de acord ca să majorăm cu 100% taxa pentru transportul deseurilor. 

Mátyás Janos: Ce sumă colectăm anual din taxa pentru sustinerea Politiei Locale? 

Viceprimar: Aproximativ 50.000 lei. 

Bereczki Jenő: Asa am înteles de la politistii locali că, ei primesc salariul din bugetul 

de stat, este adevărat? Nu o să avem nici paznici de noapte, nici politisti locali. 

Barabás Loránt: Eu asa stiu că, paza nu are nici o legătură cu politistii locali. 

Nagy Keresztesi Jenő: Consider că nu ar trebui să renuntăm la taxă, eventual am putea 

angaja paznici de noapte. 

Biro Jozsef Attila: Politia Locală  trebuie să functioneze, ori trebuie schimbati politistii 

locali, ori angajat un sef, care să le organizeze activitatea. 



 5 

Nagy Imre: Ar trebui angajat 1- 2 persoană care să-şi facă în mod corect datoria, ca 

să fie referintă si pentru ceilalti. 

Primar: Vorbim despre taxă, care se plăteste degeaba de către locuitori si sunt foarte 

multe persoane, care sunt nemultumiti din această cauză. Nu mi se pare corect nici faptul că, 

politistii locali vorbesc pe ascuns cu consilierii locali despre acest subiect. 

Presedinte: Rog să se voteze, mentinem pentru anul 2015 taxa pentru sustinerea 

serviciului Politiei Locale. 

Da: 12 

Nu: 3         

 

Bartók Iosif: Nu era mai bine să renuntăm la taxa pentru sustinerea serviciului Politiei 

Locale si să mărim taxa pentru transportul deseurilor, ca să avem din ce plăti acest serviciu? 

Politistii locali care nu au învătat în 5 ani să lucreze, nu vor învăta nici de acum încolo. 

Oltyán Csaba Attila: Eu propun 3 lei/persoană/lună pentru transportul deseurilor. 

Preşedinte: Rog să se voteze 

Taxa pentru transportul deseurilor în cazul persoanelor fizice să fie de 2 

lei/persoană/lună 

Da: - 

Nu: 15 

 

Taxa pentru transportul deseurilor în cazul persoanelor fizice să fie de 3 

lei/persoană/lună 

Da: 12 

Nu: 3 

 

Taxa pentru transportul deseurilor în cazul persoanelor fizice să fie de 4 

lei/persoană/lună 

Da: 3 

Nu: 12 

Presedinte: Constat că, taxa pentru transportul deseurilor în cazul persoanelor fizice, 

în anul 2015, o să fie de 3 lei/persoană/lună. 
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Primar: ar trebui să discutăm cu privire la taxa pentru autovehicule folosite de 

apicultori 

Secretar: prezintă prevederile Legii apiculturii. 

Nagy Imre: Asa este, cunosc situatia. 

Bartok Iosif: Propun să majorăm taxele utilizate pentru vânzarea animalelor vii în 

piata orasului Miercurea Nirajului cu 100%, taxele sunt mici. 

Presedinte: Rog să se voteze propunerea consilierului Bartok Iosif. 

Da: 15 

Nu: - 

Primar: Ar trebui să majorăm si taxa pentru folosirea locurilor în piată, în afara 

meselor. 

Nagy Keresztesi Jenő: Cred că taxa stabilită este suficientă, dar trebuie calculată în 

mod corect suprafata folosită 

Viceprimar: Ar trebui să stabilim taxa pentru 1 august 2015, anul acesta am avut 

probleme, prezintă problemele ivite. Taxa trebuie plătită de fiecare persoană, eu am avut 

numai de suferit din cauză că, am vrut să respect hotărârea consiliului local. Ca să evităm 

aceste situatii propun să renuntăm la taxă. 

Primar: Niciodată nu o să strângem bani suficienti din taxe pentru organizarea 

evenimetelor si în acest an am avut bani de la Consiliul Judetean  si dintr-un proiect câstigat. 

Barabás Loránt: Cine vrea să folosească teren public cu ocazia acestor evenimente să 

plătească anterior la casierie taxa calculată. 

Nagy Keresztesi Jenő: str. Sântana în ce zonă va fi inclusă? Propun zona C pentru că, 

nu s-au făcut lucrări de asfaltare şi nu o să fie nici reţea de canalizare, nici reţea de apă în 

viitorul apropiat. 

Preşedinte: Rog să se voteze propunerea consilierului Nagy Keresztesi Jenő 

Da:15 

Nu: - 

 

Presedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da:15 

Nu: - 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugtetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului 

Secretar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Presedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: - 

 

6. Diverse. 

Bereczki Jenő: Elevii care fac navetă primesc înapoi banii? 

Oltyán Csaba Attila: Scoala restituie banii de navetă elevilor. 

Bartók Iosif: Indemnizatia de consilier local s-a virat în fiecare lună?  

Novák Vilmos: Ar trebui 2 becuri în Dumitresti. 

Oltyán Csaba Attila: Multumim pentru lucrările de asfaltare spre blocuri, ar mai trebui 

piatră în gropi. 

Fábián Ferenc: Multumesc si eu pentru lucrările de asfaltare. 

Dr. Tőkes Endre: Vă rog să aduceti piatră în curtea Spitalului, este noroi de la lucrări. 

Matei Petru: Ar trebui 4 becuri în Mosuni, ati promis o statie de autobuz în Mosuni, ar 

trebui reparat drumul dintre Sardu Nirajului  - Mosuni. 

Nagy Keresztesi Jenő: S-au schimbat nr. administrative la case ar trebuie să trimitem 

câte o adeverinta pentru fiecare locuitor ca să nu facă drumuri degeaba la diferite institutii. 

Biró József Attila: Sunt de acord cu consilierul Nagy Keresztesi Jenő, ar trebui să 

punem indicatoare cu denumirile străziilor. 

Papp Róbert: Ar trebui becuri si în satul Beu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primarul, viceprimarul şi 

secretara oraşului  

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

data de 17 decembrie 2014. 

Preşedinte de şedinţă 

                         Papp Robert                        Avizat - Secretar 

                Szentgyörgyi Ildikó 


