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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 25 iunie 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.               din         . 2014. 

 

 Lipseşte consilierul local: Dr. Tőkés Endre. 

 

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi  consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Novák Vilmos. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 28 mai 2014. 

Da: 14 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 25 iunie 2014. 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”. 

 2. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureş” modificarea şi completarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A., anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/2010. 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 

cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István”. 

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

Miercurea Nirajului. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii efectuării tăierilor rase în 

pădurile aflate în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Miercurea Nirajului la 

constituirea  Ocolului silvic autorizat la nivelul Microregiunii Valea Nirajului. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza teritorială a 

oraşului Miercurea Nirajului pentru anul şcolar 2014-2015. 

 8. Discutarea cererii depuse de S.C. ORIGO IMPEX S.R.L. 

 9. Informarea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului cu privire la 

perioada în care Primarul oraşului Miercurea Nirajului va efectua concediul de odihnă şi 

prezentarea Dispoziţiei privitoare la desemnarea viceprimarului, care îi va îndeplini 

atribuţiile pe durata concediului 

 10. Diverse. 

 

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

Da: 14 

Nu: -  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

 

 2. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureş” modificarea şi completarea 
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Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A., anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/2010. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

 

 3. 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: 14 

 Nu:  -  

 

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

Miercurea Nirajului. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii efectuării tăierilor rase în 

pădurile aflate în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

 Biró József Attila: Trebuie să existe cadru legal. 

 Primar: Avem un Amenajament pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea 

oraşului Miercurea Nirajului, care este valabil din anul 2007 până în anul 2016 şi în 

momentul de faţă sunt făcute marcări în pădurile  pentru tăiere rasă. Am putea interzice 

tăierile rase în pădurile aflate în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului începând cu anul 

2017. 

 Bartók Iosif: Din punct de vedere financiar tăierile rase sunt avantajoase pentru 

Ocolul Silvic. 
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 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu: -  

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Miercurea Nirajului la 

constituirea  Ocolului silvic autorizat la nivelul Microregiunii Valea Nirajului. 

 Primar: prezintă importanţa constituirii unui Ocol Silvic privat, arătând faptul că, la 

nivelul Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului – Nyárádmente s-a discutat de mai multe ori 

posibilitatea înfiinţării unui Ocol Silvic, dar până în momentul de faţă nu s-a făcut nimic în 

acest sens. 

 Dacă se va adopta hotărârea se va trimite şi la Asociaţia Microregiunea Valea 

Nirajului – Nyárádmente pentru ca şi celelalte UAT –uri să-şi exprime poziţia cu privire la 

posibilitatea constituirii unui Ocol silvic privat. 

 În momentul de faţă există mai multe Ocoale silvice private, iar acolo unde lucrează 

pădurari buni şi Ocolul silvic funcţionează bine. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu: -  

 

 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza teritorială a 

oraşului Miercurea Nirajului pentru anul şcolar 2014-2015. 

 Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu: -  
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 8. Discutarea cererii depuse de S.C. ORIGO IMPEX S.R.L. 

 Primar: prezintă oferta depusă de SC ORIGO IMPEX srl, propun să aprobăm 

cumpărarea imobilului, consider că suntem aici la conducerea oraşului ca să sporim averea 

oraşului.   

 Barabas Lorant: Să fie inclus atât sistemul fotovoltaic, cât şi cesiunea Contractului cu 

Electrica. 

 Primar: Se va trimite în acest sens o adresă. 

 Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord, în principiu, cu cumpărarea imobilului 

în condiţiile prezentate de către SC ORIGO IMPEX SRL în oferta depusă şi cu precizările 

arătate de către consilieri. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

 

 9. Informarea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului cu privire la 

perioada în care Primarul oraşului Miercurea Nirajului va efectua concediul de odihnă şi 

prezentarea Dispoziţiei privitoare la desemnarea viceprimarului, care îi va îndeplini 

atribuţiile pe durata concediului. 

 Primar: Vreau să plec în concediu de odihnă în perioada 30 iunie 2014 – 25 iulie 2014, 

legea prevede această procedură. 

 

 10. Diverse. 

 Bereczki Jenő: Mulţumesc pentru buldoescavator, tavanul de la Căminul cultural din 

Sântana se strică din cauza ploilor. În 2 locuri nu este iluminat public. 

 Bartok Iosif: În faţa magazinului lui Cserei vin maşinile şi bicicletele în sens opus 

chiar dacă este indicator de „ACCES INTERZIS”. La intrarea în piaţă căruţele şi maşinile 

îngreunează circulaţia. Cum se poate că la nivelul oraşului buldescavatorul nu are 

combustibil? Stâlpul din faţa magazinului lui Cserei ar trebui schimbat. 

 Viceprimar: Am discutat cu dl. Simonfi să scoată şi restul stâlpiilor, mai există 5 

bucăţi. 

 Primar: Pe stâlpiile noi este deja curent. 
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 Bartok Iosif: Sunt probleme la Cabinetul stomatologic din str. Pompierilor cu apa de 

ploaie. Aş dori să ştiu ce datorii are oraşul Miercurea Nirajului şi la ce societăţi. 

 Primar: Vom face în scris o situaţie în acest sens. 

 Matei Petru: ar trebui piatră între Şard şi Moşuni. Cine este proprietarul Căminului 

cultural din Moşuni? 

 Primar: Dl. preot a venit cu iniţiativa ca să schimbăm căminul cultural şi să 

construiască dânsul un nou cămin cultural pentru comunitate. 

 Biro Jozsef Attila: Vă informez în legătură cu posibilitatea emiterii diplomelor şi a 

utilizării formularelor în limba maghiară. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Ar fi bine ca somaţiile legate de plata impozitelor locale să fie 

redactate în limba maghiară, oamenii ar fi mai înţelegători. 

 Biro Jozsef Attila: Indicatoarele ar trebui schimbate în centrul oraşului, ar trebui 

amplasat o oglindă la ieşirea din str. Sălciilor spre centru, de ce nu am cumpărat imobilul de 

lângă Primărie? 

 Primar: Am discutat cu noul proprietar al imobilului dar nu vrea să vândă, atunci când 

a fost de vânzare am discutat în consiliu şi aţi considerat că este scump. 

 Viceprimar: Aceşti oameni cumpără tot pe strada principală, oferă peste valoarea de 

piaţă- 

 Papp Robert: Când se trimit coşurile de gunoi în satul Beu? 

 Viceprimar: momentan şoferii sunt foarte ocupaţi, să se termine bacalaureatul şi pe 

urmă trimitem coşurile de gunoi. 

 Barabas Lorant: Cu ocazia zilelor oraşului Miercurea Nirajului se cere un stand 

pentru Spitalul Sovata  - Miercurea Nirajului, aşa s-a procedat şi în Sovata. 

 Preşedinte: Nu discutăm în şedinţa de astăzi despre programul zilelor oraşului 

Miercurea Nirajului? 

 Primar: Lucrăm la programul Zilelor oraşului, se vor ţine manifestările în zilele de 

1,2,3 august. Va trebui să invităm la manifestări şi pe Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş – am primit de la Consiliul Judeţean 70.000 lei pentru organizarea manifestărilor. 

Vineri ar avea loc programele tradiţionale, sâmbătă concurs de frumuseţe, meciuri de fotbal 

de handbal, 6 maiştri vor să sculpteze o poartă la imobilul din str. Pompierilor. Ar trebui să 

acordăm a distincţie post mortem dlui Incze Barna. 
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 Barabas Lorant: Fundaţia Bocskai anul trecut nu a primit distincţie, ar trebui să 

acordăm anul acesta. 

 Primar: O să mai discutăm despre programul manifestărilor. Din banii primiţi de la 

Consiliul Judeţean am propus să construim o casă, care se poate demonta, în care să fie 

expuse produsele tradiţionale. Cu 5.000 lei am putea cumpăra produse tradiţionale şi să le 

punem eticheta Microregiunii Valea Nirajului. 

 Primar: Ar trebui organizat pentru producătorii agricoli cadrul necesar ca să poată 

valorifica produsele agricole. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Oamenii ar trebui informaţi în legătură cu procedura, ar trebui 

înfiinţat o Asociaţie care să aibă un administrator, cu un salar de bază şi comision după 

realizări. Nu am văzut nici din partea celor de la Asociaţia Leader, nici celor de la Asociaţia 

Microregiunea Valea Nirajului preocuparea ca să ajute producătorii agricoli. Nu este 

suficient să vorbim despre anumite lucruri trebuie şi făcut. 

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

secretar şi consilierul juridic. 

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

data de 25 iunie 2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                        Novák Vilmos              Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


