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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 23 iulie 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.  178 din 18 iulie 2014. 

 

 Lipsesc consilierii locali: Fábián Ferenc, Nagy Imre, Debreczeni József, Barabás 

Loránt. 

 

Sunt prezenţi 11  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul oraşului şi  consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyás János. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 25 iunie 2014. 

Da: 11 

Nu: -  

 

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

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

cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István”. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unor burse de ajutor social, din 

bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului, pentru anul scolar 2014, pentru elevii de la  

Şcoala Gimnazială  ,,Deák Farkas” din Miercurea Nirajului 
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 3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea personalităţilor şi asociaţilor, cărora 

se acordă diplome şi distincţii cu ocazia zilelor oraşului. 

 4. Diverse. 

 

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

Da: 11 

Nu: -  

 

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

cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István”. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 11 

 Nu:  -  

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unor burse de ajutor social, din 

bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului, pentru anul scolar 2014, pentru elevii de la  

Şcoala Gimnazială  ,,Deák Farkas” din Miercurea Nirajului. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Oltyan Csaba Attila: prezintă metodologia acordării burselor. 

 Pap Robert: La acordarea burselor sociale ar trebui să avem în vedere şi dacă 

persoana respectivă are sau nu absenţe, să nu primească banii degeaba. 

 Bartok Iosif: Să nu aibă absenţe. 

 Oltyan Csaba Attila:Aşa s-a stabilit lista elevilor. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 11 

 Nu:  -  
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 3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea personalităţilor şi asociaţilor, cărora 

se acordă diplome şi distincţii cu ocazia zilelor oraşului. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Primar: În cazul Asociaţiei „Bekecs” ar trebui să acordăm pentru fiecare dansator 

câte o distincţie separat. 

 Pentru aparţinătorii dlui Incze Barna propun ca pe lângă distincţie să acordăm şi un 

sprijin financiar, propun 2000 de lei. 

 Biro Jozsef Attila: Ar fi bine ca premiile şi distincţiile să fie stabilite înainte de 

organizarea manifestărilor. 

 Dr. Tőkés Endre: Premiile şi distincţiile trebuie înfiinţate. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu propunerile formulate de dl. 

Primar. 

 Da: 11 

 Nu:  -  

 

 4. Diverse:  

 Pap Robert: Există program pentru zilele oraşului Miercurea Nirajului? 

 Viceprimar: Am primit 70.000 de lei de la Consiliul Judeţean, din bugetul local nu s-au 

alocat bani cu această destinaţie. 

 Novak Vilmos: O să fie şi meciuri amicale, aţi putea să asiguraţi şi pentru fotbalişti 

mâncare? 

 Viceprimar: prezintă programul manifestărilor „Zilele oraşului Miercurea Nirajului”, 

organizate în perioada 01 – 03.08.2014. 

 Biro Jozsef Attila: Se vor face lucrările în centru? 

 Oltyan Csaba Attila: Cu ocazia zilelor oraşului Miercurea Nirajului va funcţiona WC –

ul public? 

 Primar: Am vrut, dar lucrările nu sunt finalizate la WC-ul public. 

 Viceprimar: O să aduc WC-uri mobile şi voi muta wc-ul mobil de lângă Căminul 

cultural. 

 Oltyan Csaba Attila: Terenul de joacă se află în stare de degradare, ar trebui făcute 

nişte lucrări. 
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 Primar: O să facem lucrările de renovare. 

 Novák Vilmos: Ar trebui săpate şanţurile în Dumitreşti cu buldoescavator. 

 Viceprimar: Nu este bine să săpăm şanţurile cu buldescavatorul, voi trimite pe poliţiştii 

locali cu somaţiile la localnici şi pe urmă vom proceda conform legii. 

 Bartok Iosif: în Sântandrei în faţa mai multor imobile nu se cosesc şanţurile, mai ales 

în cazul persoanelor care locuiesc în alte localităţi. 

 Primar: Am putea stabili o taxă specială în acest sens de aproximativ 50 de lei şi 

atunci am putea face noi lucrarea. 

 Bartok Iosif: Spre „Kerek erdo” cei care fac lucrarea au stricat drumul, ar trebui 

făcute demersuri pentru renovarea acestuia. 

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

consilierul juridic. 

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

data de 23 iulie  2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                       Mátyás János              Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


