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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 26 august 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.  186 din 22.08. 2014. 

 Lipsesc  consilierii  locali: Biró József Attila, Tőkés Endre. 

 

Sunt prezenţi 13  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyás János. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 23 iulie 2014. 

Da: 13 

Nu: -  

 

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

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului adresat Parlamentului 

şi Guvernului României. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezafectării construcţiei situate în oraşul 

Miercurea Nirajului, str. Veress Gáspár nr. 12, aflată în starea avansată de degradare şi 

care pune în pericol siguranţa publică, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

 3. Discutarea posibilităţii organizării unui referendum local având ca obiect 

trecerea localităţii Miercurea Nirajului de la rangul III de oraş la rangul IV de comună.  

 4. Discutarea situaţiei imobilului situat în Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 4, 

aflat în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 
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 5. Discutarea cererii depuse de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.  

– Sucursala Tg. Mureş. 

 6. Discutarea situaţiei cimitirelor aflate pe raza administrativ teritorială al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 7.  Diverse. 

 

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

Da: 13 

Nu: -  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului adresat Parlamentului 

şi Guvernului României. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre.  

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 Da: 13 

 Nu: -  

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezafectării construcţiei situate în oraşul 

Miercurea Nirajului, str. Veress Gáspár nr. 12, aflată în stare avansată de degradare şi 

care pune în pericol siguranţa publică, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

 Viceprimar: Este vorba despre un imobil de lângă casa mortuară din Sântana, care 

se află în stare avansată de degradare şi care pune în pericol siguranţa publică, 

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. În momentul de faţă persoanele care locuiesc în 

imobil, stau acolo fără forme legale. Imobilul nu a mai fost închiriat de către administraţia 

publică locală. 

 Trebuie să stabilim şi un termen pentru eliberarea imobilului. Propun 30 de zile 

pentru eliberarea imobilului. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre, cu propunerea dlui viceprimar de 

acordarea unui termen de 30 de zile pentru eliberarea imobilului.. 

 Da: 13 

 Nu:  -  
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 3. Discutarea posibilităţii organizării unui referendum local având ca obiect 

trecerea localităţii Miercurea Nirajului de la rangul III de oraş la rangul IV de comună.  

 Primar: prezintă informaţiile legate de situaţia economică al oraşului, arătând faptul 

că, de când localitatea a fost transferată de la rangul IV de comună la rangul III de oraş a 

avut numai de suferit. La Programul Leader nu am putut beneficia de fonduri cu toate că şi 

sediul Asociaţiei Leader este în Miercurea Nirajului. Pentru perioada 2014 – 2014 

Programul Leader este foarte important am putea obţine fonduri după numărul locuitorilor .  

 Am reparat drumul judeţean, dacă eram comună nu trebuia să plătim 2.000.000 de lei 

pentru repararea drumului şi mai avem de plătit 2.000.000 de lei, de asta am luat şi 

împrumutul bancar. 

 Trebuie gândit bine, conform legii dacă dorim transformarea localităţii de la rangul 

de oraş la rangul de comună trebuie organizat referendum local, ar fi bine să organizăm 

referendumul local odată cu alegerile preşedenţiale din data de 02 noiembrie 2014.  

 Secretar: prezintă legislaţia în domeniu. 

 Barabás Loránt: Repararea drumurilor este un lucru important.  

 Nagy Imre: Mă bucur pentru faptul că, această problemă este pe ordinea de zi a 

şedinţei. 

 Primar: Ar trebui ca oraşul să nu fie dezavantajat faţă de comune din punctul de 

vedere al proiectelor de infrastructură. 

 Nagy Keresztesi Jenő: trebuie lucrat la această problemă. 

 Oltyán Csaba Attila: Nu am avut nimic de câştigat prin faptul că, localitatea a fost 

transformat din comună în oraş. Propun să organizăm un sondaj de opinie înainte de 

organizarea referendumului local. 

 Primar: Este o idee bună, dar dacă prima dată organizăm un sondaj de opinie nu o 

să mai vină pe urmă oamenii la referendum. 

 Bartok Iosif: în 2002 am fost mândri că am reuşit să transformăm localitatea în oraş. 

 Primar: Vom trimite procesul verbal al şedinţei de astăzi şi câte o adresă instituţiilor 

abilitate în care vom arăta problemele cu care ne confruntăm, este o situaţie critică, trebuie 

luate măsuri urgente. 
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 Papp Róbert: Mai demult a existat o iniţiativă şi în Şardu Nirajului să fie o comună 

separată începând cu Tâmpa. 

 Barabás Loránt: Nu se poate ca satul Beu să aparţină de Miercurea Nirajului şi 

Şardu Nirajului să fie comună separat. 

 Preşedinte: Din discuţiile purtate a reieşit faptul că, executivul va trimite procesul 

verbal al şedinţei de astăzi şi câte o adresă instituţiilor abilitate în care se vor arăta 

problemele cu care se  confruntă localitatea şi se va solicita sprijinul acestor instituţii şi 

totodată se va lucra şi la posibilitatea organizării unui referendum local având ca obiect 

trecerea localităţii Miercurea Nirajului de la rangul III de oraş la rangul IV de comună. 

  

 4. Discutarea situaţiei imobilului situat în Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 4, 

aflat în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

 Viceprimar: prezintă situaţia imobilului situat în str. Teilor nr. 4, arătând faptul că, 

clădirea în cauză are suprafaţa de 21 mp şi este folosit fără forme legale de către Dosa 

Istvan. 

 Nagy Imre: Eu cunosc situaţia, dnii Dosa şi Foris sunt în relaţii conflictuale, din câte 

ştiu acolo s-a amplasat şi un contor de energie electrică. 

 Oltyán Csaba Attila: Dl Dosa ajută pe toată lumea, ar trebui stabilit o chirie corectă 

pentru imobilul respectiv. 

 Nagy Imre: La fel are dreptul dl. Dosa să lucreze acolo cum lucrează dl. Foris după 

programul de lucru. 

 Viceprimar: Am zis şi dlui Foris că, după ora 15 nu poate lucra în atelier. Dacă dl. 

Dosa vrea să lucreze în atelier să stabilim chiria pentru imobilul respectiv şi atunci nimeni 

nu mai poate să zică nimic. 

 Bartok Iosif: Să fie stabilit o chirie corectă şi cheltuielile cu utilităţi. 

 Debreczeni József: Eu nu cred că cineva lucrează cu instrumentele proprii. 

 Barabás Loránt: Trebuie făcut un inventar. 

 Nagy Imre: Dl. Foris dacă susţine că lucrează cu instrumentele proprii să ne arate 

actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra acestor instrumente. 

 Novák Vilmos: Este un conflict între dl. Dosa şi dl. Foris , dacă dl. Foris o să ducă 

acasă instrumentele vom rămâne fără nimic. 
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 Preşedinte: Din discuţiile purtate a reieşit faptul că, ar trebui făcut un inventar la 

atelierul Primăriei şi să fie trimis o adresă dlui Dosa ca să ne comunice dacă doreşte să 

închirieze imobilul situat în str. Teilor nr. 4, iar în caz negativ să –i comunicaţi că, trebuie 

să elibereze imobilul respectiv. 

 

 5. Discutarea cererii depuse de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.  

– Sucursala Tg. Mureş. 

 Viceprimar: Există 7 sonde de gaz pe raza UAT al oraşului Miercurea Nirajului, cei 

de la Romgaz au vrut să cumpere drumurile, cu vânzarea drumurilor nu putem fi de acord, 

dar am putea da în concesiune, este vorba de strada Bisericii, str. Cimitirului şi alte drumuri 

de exploatare. 

 Trebuie să facă dovada dreptului de folosinţă asupra drumurilor pe care le folosesc. 

Ar trebui să stabiliţi un termen pentru concesionare. Să nu fie un termen foarte lung. 

 Nagy Keresztesi Jenő: 5 ani ar fi bine, nu trebuie concesionat pe un termen mai lung. 

 Secretar: Prezintă prevederile legale cu privire la concesiune. 

 Preşedinte: Propunerea consiliului local este să fie concesionate drumurile 

respective pe o perioadă de 5 ani cu condiţii speciale, sunteţi de acord? 

 Da: 13 

 Nu: -  

  

 6. Discutarea situaţiei cimitirelor aflate pe raza administrativ teritorială al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 Viceprimar: Am primit sesizări de la cetăţeni cu privire la faptul că cimitirele, în 

speţă cimitirul Parohiei Reformate din Miercurea Nirajului,  nu sunt întreţinute. 

 Secretar: prezintă prevederile legale legate de administrarea cimitirelor. 

 Viceprimar: Ar fi obligaţia proprietarului cimitirului să întreţină şi să administreze 

cimitirul. 

 Mátyás János: Parohia Reformată ar plăti dacă am găsi o persoană potrivită. 

 Bereczki Jenő: Aţi putea face în comun lucrarea. 
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 Nagy Keresztesi Jenő: Trebuie rezolvat problema, sigur se găseşte o persoană dacă 

este bine plătit. Ori Parohia, ori enoriaşii ar trebui să plătească, oamenii nu mai întreţin 

cimitirele pentru iarbă şi fructe care se culeg din cimitire. 

 Barabás Loránt: Ar fi bine ca cineva să administreze cimitirele, de ex. În Miercurea 

Nirajului sunt 2 agenţi economici care se ocupă cu pompe funebre, dacă Parohia ar încheia 

cu ei un contract sigur s-ar ocupa şi de întreţinerea cimitirului, se practică acest lucru şi în 

alte localităţi. 

 Mátyás János: Vă rog să veniţi cu idei, cine ar face aceste lucrări? 

 Nagy Keresztesi Jenő: Este o soluţie şi faptul că, o persoană să facă aceste lucrări 

dar trebuie acceptat de consiliul enoriaşilor. 

 Bereczki Jenő: Problema peste tot este că, nu sunt bani. 

 Viceprimar: Se va trimite câte  o somaţie pentru fiecare Parohie cu obligaţiile legale 

în privinţa administrării cimitirelor.. 

 

7. Diverse. 

Barabas Lorant: Problema cimitirelor este o problemă care priveşte toate 

localităţiile. 

Nagy Imre: Începe perioada furturilor din câmp, ar trebui făcut ceva. 

Papp Róbert: Lucrătorii de la Electrica nu mai vin la reclamaţii, cresc crengiile între 

fire. 

Nagy Keresztesi Jenő: Ar trebui să adoptăm o hotărâre de consiliu ca numai 

proprietarii de terenuri agricole să intre în tarlalele unde se cultivă produse agricole, astfel 

am putea evita ca alte persoane să intre pe aceste terenuri şi să fure din câmp. În legătură 

cu Poliţia, nu îşi fac datoria aşa cum ar trebui. 

Există societăţi specializate care ar putea să iasă pe teren şi să asigure astfel paza să 

nu mai fie atâtea furturi şi să adoptăm şi hotărârea de consiliu. 

Debreczeni Jozsef: În Tâmpa nu este iluminat public. 

Novak Vilmos: În Dumitreşti se fură şi legumele. 

Bereczki Jeno: Nu am putea vinde prin licitaţie publică nucii de lângă drumuri?Ar 

trebui schimbate 2 becuri în Sântana. Undeva intră apa în Căminul Cultural din Sântana, ar 

trebui făcute lucrări de reparaţii? 
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Fabian Ferenc: În legătură cu furturile de pe câmp este clar că nici Poliţia locală, 

nici Poliţia orăşenească nu îşi face datoria. Am putea angaja o firmă specializată sau 

persoane, dar trebuie luate măsuri foarte urgent. 

Viceprimar: Am putea aduce persoane străine ca să fie angajaţi la Poliţia Locală. 

Primar: Şi eu propun să lucrăm cu o firmă specializată. 

 Viceprimar: prezintă adresa primită de la APIA Mureş. 

 

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

consilierul juridic. 

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

data de 26 august 2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                        Mátyás János                         Avizat - Secretar 

                Szentgyörgyi Ildikó 


