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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 24 septembrie 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.  198  din 19.09. 2014. 

 Lipseşte consilierul  local: Keresztesi Ernő Barna. 

 

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul şi secretarul oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyás János. 

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

Da: 14 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 24 septembrie  2014. 

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

Miercurea Nirajului.  

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

5261/2010, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia 

Reformată Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 

131, având destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului 

situat în Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 4, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 
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 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în 

consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Bocskai István” din oraşul Miercurea 

Nirajului. 

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri în legătură cu folosirea 

drumurilor de câmp. 

 6.  Discutarea ofertei depuse de către SC Origo Impex SRL. 

 7.  Diverse. 

 

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

Da: 14 

Nu: -  

 

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

Miercurea Nirajului.  

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

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

5261/2010, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia 

Reformată Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 

131, având destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului 

situat în Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 4, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

 Primar: prezintă proiectul de hotărâre.  

Preşedinte: Propunerea este ca durata închirierii să fie de 1 an, iar preţul de pornire a 

licitaţiei să fie stabilit la 50 lei/lună. Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 

 

 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în 

consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Bocskai István” din oraşul Miercurea 

Nirajului. 

Primar: prezintă adresele primite din partea Liceului Teoretic „Bocskai István” şi  Şcolii 

Gimnaziale „Deak Farkas” din oraşul Miercurea Nirajului, prin care se solicită desemnarea 

reprezentanţiilor consiliului local în consiliile de administraţie ale şcoliilor. 

Preşedinte: Propunerile sunt următoarele:  

La Liceul Teoretic „Bocskai István” – Nagy Keresztesi Jenő, Nagy Imre. 

La Şcoala Generală „Deák Farkas” -  Oltyán Csaba Attila, Barabás Loránt. 

Oltyán Csaba Attila: Ar fi bine ca să fie nominalizaţi consilieri locali care pot să  

participe la şedinţe, eu propun la Liceul Teoretic pe domnul Novak Vilmos. Trebuie să ne 

gândim la viitor, trebuie să lucrăm la strategii, să primim informaţii şi din exterior. În acest an 

am făcut multe lucruri bune în şcoală, am colegi care sunt profesori foarte buni, există şi unele 

excepţii, dar nu putem caracteriza şcoala după aceste excepţii, Liceul nu se limitează de ex. la 

profesorul de matematică.  Totuşi când am făcut statistici a reieşit că, numai 52 % din elevii de 

la Şcoala Gimnazială din Miercurea Nirajului s-au înscris la Liceul Teoretic din Miercurea 

Nirajului. Sunt lucruri la care trebuie bine gândit. Consider că în legătură cu educaţia din 

Miercurea Nirajului trebuie făcut o strategie, scopul meu este ca Liceul Teoretic să funcţioneze 

bine. 

Primar: ar trebuie să avem o discuţie pe problema şcoliilor ca să putem forma o părere, 

pe ordinea de zi a şedinţei următoare o să figureze această problemă ca şi discuţie. 
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Barabás Loránt: Calitatea şi cantitatea educaţiei nu este acelaşi lucru, pentru un elev 

care este capabil să înveţe în Liceul „Bolyai” Liceul Teoretic din Miercurea Nirajului nu este o 

alternativă. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, cu propunerea formulată de dl. 

consilier Oltyán Csaba Attila, respectiv:  

La Liceul Teoretic „Bocskai István” – Nagy Keresztesi Jenő, Novák Vilmos. 

La Şcoala Generală „Deák Farkas” -  Oltyán Csaba Attila, Barabás Loránt. 

Da. 14 

Nu: -  

 

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri în legătură cu folosirea 

drumurilor de câmp. 

 Nagy Keresztesi Jeno: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Primar: Consider că, taxa nu va fi suficientă pentru repararea drumurilor. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Sunt 4000 de ha de teren pe raza UAT Miercurea Nirajului, 

3000 de ha teren sunt supuse impozitării, asta ar însemna anual 30.000 lei, nu ar trebui 

reparate drumurile în fiecare an. 

 Primar: Nu aş vrea să stabilim o taxă nouă. 

 Papp Robert: În Beu de exemplu nu prea există drumuri de câmp, fostul amplasament 

al drumurilor nu este întreţinut. 

 Dr. Tőkés Endre: Să stabilim taxa, dar dacă nu reuşim să facem lucrarea de reparaţie 

ar fi bine măcar să angajăm paznici. 

 Nagy Keresztesi Jenő: Pentru ce suprafaţă se primeşte subvenţie în Beu? Terenurile 

sunt întreţinute pentru subvenţie, consider că, suma de 10 lei/ha nu este mult, nu este o soluţie 

sigură, dar poate fi un pas. Când dl. Borbely a fost viceprimar a săpat cu beneficiarii 

ajutorului social un şanţ spre tarlaua „Bicsok”, iar drumul de atunci poate fi folosit şi cu 

maşini mici. Consider că, ar trebui să plătească fiecare persoană. 

 Fábián Ferenc: Trebuie luate măsuri forte urgent. 

 Secretar: Taxa poate fi aplicată numai începând cu 01.01.2015. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Majoritatea agricultorilor lucrează terenurile nu doar pentru 

subvenţie. 
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 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

 

 6.  Discutarea ofertei depuse de către SC Origo Impex SRL. 

 Primar: Am cerut şi parcul fotovoltaic, dar nu este inclus în preţul oferit de noi. 

Consider că discuţiile legate de acest subiect trebuie amânate până când situaţia economică 

al oraşului ne va permite să discutăm despre o achiziţie nouă.. 

 

7. Diverse. 

Primar: Solicit voluntari din sate cu care pot să vorbesc despre furturile din câmp. 

 Papp Robert: Ar trebui săpat şanţul în satul Beu. Pentru curăţarea şanţurilor şi tăierea 

arborilor ar trebui trimise somaţii. 

 Nagy Imre: Electrica a tăiat arborii în mod total neprofesionist. 

 Biro Jozsef Attila: Propun înfiinţarea unei societăţi comerciale care s-ar ocupa de 

reparaţii şi întreţinere.  

 Primar: În caz de defect la curentul electric trebuie sunat la Electrica – Departamentul 

Deranjamente, pentru că nu ne anunţă nici pe noi din timp. 

 Biro Jozsef Attila: În stadiu se află proiectul cu transformarea oraşului în comună? Se 

vor mai face lucrări în centru? 

 Primar: Lucrăm la acest subiect, este mai greu decât am crezut la început, nu pot să 

promit că vom mai lucra anul acesta în centru. 

 Matei Petru: Avem un pod spre Beu care ar trebui decolmatat, drumul  o să fie 

asfaltat? 

 Dr. Tőkés Endre: În parcul Bocskai ar trebui tăiate crengiile, pentru că strică 

imaginea parcului din punct de vedere estetic, altfel este frumos îngrijit parcul. 

 Debreczeni Jozsef: Se apropie 1 noiembrie ar trebui piatră pe drumul spre cimitirul 

din Tâmpa. 

 Oltyán Csaba Attila: Ar trebui piatră şi pe drumul spre blocuri. Problema câiniilor 

vagabonzi. 
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 Novák Vilmos: La podul de lemn din Sântana, ar trebui făcut o curbă mai mare, pentru 

că este pericol de accident. Ar trebui piatră şi în Dumitreşti. Nu au fost trimise somaţii pentru 

curăţarea şanţurilor, poliţia locală ar trebui să acţioneze în acest sens. 

 Bartok Iosif: În str. Pompierilor ar trebui reparat drumul, avem un utilaj de cosit, ar 

trebui cosit lângă drumul spre Tâmpa. 

 Bereczki Jenő: Ar trebui făcute lucrări de reparaţii la căminul cultural din Sântana, 

trebuie schimbate 2 becuri la iluminatul public. Ar trebui reparat asfaltul pe drumul din 

Sântana. 

 Primar: Am promis că vom face lucrările la Şcoala şi Căminul cultural din Sântana 

până în luna februarie. 

 Fábián Ferenc: Şi drumul spre Dumitreşti ar trebui reparat şi eu aş contribui la 

lucrăriile de reparaţii. 

 Biro Jozsef Attila: Hotărârea în legătură cu Memorandumul adresat Guvernului şi 

Parlamentului a fost adoptat de 28 de UAT –uri, dar din cauza modificării iniţiate de UDMR 

hotărârile diferă şi trebuia evitat acest lucru. 

 Secretar: aduce la cunoştiinţa consilierilor locali faptul, că Hotărârea nr. 53/2014, a 

fost atacată în instanţa de contencios administrativ de către Prefectul Judeţului Mureş. 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar şi secretar  

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

data de 24 septembrie 2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                        Mátyás János                         Avizat - Secretar 

                Szentgyörgyi Ildikó 


