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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 26 noiembrie 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.  244 din 21.11. 2014. 

 Lipseşte consilierul  local: Fábián Ferenc, Matei Petru, Dr. Tőkés Endre 

 

Sunt prezenţi 12  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 29 octombrie 

2014. 

Da: 12 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 26 noiembrie 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 modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 9 din 29.01.2014, privind reorganizarea Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Miercurea Nirajului. 
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  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  - 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

 4. Diverse. 

 

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

Da: 12 

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: 12 

 Nu:  - 

  

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 9 din 29.01.2014, privind reorganizarea Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 12 

 Nu:  - 

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  - 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 12 

 Nu:  - 
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 4. Diverse. 

 Bereczki Jenő: Tavanul Căminului cultural din Sântana ar trebui reparat. Sunt probleme 

cu reţeaua de electricitate la o locuinţă din Sântana, ar trebui să ajutăm pe persoana 

respectivă, stă fără lumină de mai mult timp. 

 Viceprimar: Cunosc situaţia, era vorba că lucrarea se va face de către SC BUILDING 

INVEST SRL, aşa a zis dl. primar. Repararea drumului  din Sântana trebuia să fie lucrarea cea 

mai importantă. 

 Bartok Iosif: Cred că ar fi bine ca proprietarul locuinţei să depună o plângere la 

Electrica S.A. 

 Viceprimar: Cei de la Electrica au zis că această lucrare trebuie făcut de noi, aparţine 

de iluminatul public. 

 Mátyás János: Un  indicator a căzut de pe stâlp spre Valea. 

 Viceprimar: Am sesizat Consiliul Judeţean, intră în atribuţia Consiliului Judeţean 

schimbarea indicatorului. 

 Mátyás János: Ar trebui să amplasăm o oglindă la ieşirea din strada Sălciilor în centru, 

este periculos, a fost şi un accident în acel loc. În centru se simte mirosul de la canalizare, nu se 

poate face ceva în acest sens? 

 Bartok Iosif: Grinda de la casa demolată din Sântana nu ştiţi unde a ajuns? Au fost 

inscripţionate pe grindă nişte lucruri interesante. 

 Novak Vilmos: Ar trebui schimbate trei becuri în Dumitreşti, ar trebui arat curtea şcolii 

din Dumitreşti, vrem să facem un teren de fotbal. 

 Oltyan Csaba Attila: Deşeurile selective ar trebui adunate, containerele nu sunt 

suficiente, de multe ori deşeurile selective sunt depuse lângă containere.  Iarăşi avem câini 

comunitari în centru.  

 Nu s-a rezolvat problema capacelor de canalizare de la Liceul Teoretic şi de la locuinţele 

ANL. 

 Biro Jozsef Attila:Drumul spre blocuri ar trebui pietruit. Ar trebui să cumpărăm o casă 

ca să amenajăm un muzeu. 

 Nagy Imre: Din păcate nu s-au furat numai copacii din pădure, dar şi pământul, ce s-a 

întâmplat cu cazul pe care l-am înregistrat? 
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 Viceprimar: Făptuitorii au fost amendaţi cu câte 2.000 de lei, iar dl. Lacz a primit 

avertisment. 

 Barabas Lorant: S-a mai furat din pavajul de la parcarea cimitirului, ar trebui vopsite 

plăciile. 

 Primar: prezintă problema persoanelor care nu vor să achită taxa de racordare la 

reţeaua de canalizare. 

 Bartok Iosif: Fiecare persoană foloseşte apă şi persoanele care nu baie, iar apa uzată 

curge undeva. 

 Primar: Avem lista datornicilor, trebuie să facem demersuri pentru recupearea sumelor 

restante. Prezintă problema legată de activitatea Poliţiei Locale, oamenii sunt revoltaţi pentru 

taxa de 25 de lei, nu sunt mulţumiţi de activitatea Poliţiei Locale.  M-am gândit ca să renunţăm 

la această taxă. În luna decembrie va trebui să adoptăm hotărârea privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, rog să vă gândiţi la acest lucru, oricum va trebui să 

mărim şi taxa pentru colectarea deşeurilor. 

 Biro Jozsef Attila: Taxa pentru transportul deşeurilor în cazul persoanelor juridice este 

foarte mare, nu este corect ca un muncitor să plătească acasă taxa pentru transportul 

deşeurilor, iar angajatorul la sediul societăţii. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Ar trebui gândit la o alternativă în cazul Poliţiei Locale.   

 Bartok Iosif: Când se va face racordarea la reţeaua de canalizare în cazul persoanelor 

care au achitat taxa de racordare? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 26 noiembrie 2014. 

 

Preşedinte de şedinţă 

                         Papp Robert                        Avizat - Secretar 

                Szentgyörgyi Ildikó 


