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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 29 octombrie 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.  225  din 24.10. 2014. 

 Lipseşte consilierul  local: Fábián Ferenc. 

 

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Papp Robert. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 24 septembrie 

2014. 

Da: 14 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 29 octombrie 2014. 

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

Miercurea Nirajului.  

 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în 

consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Deák Farkas” din oraşul Miercurea 

Nirajului. 

  3. 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. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică de masă 

lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului. 

 5. Informarea Consiliului local cu privire la opţiunea dlui consilier local Matei 

Petru de a deveni consilier local independent, exprimată în conformitate cu prevederile 

O.U.G. 55/2014, pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală. 

 6. Informarea Consiliului local cu privire la acţiunea în contencios administrativ 

formulată de către Prefectul Judeţului Mureş împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 

53/26.08.2014. 

 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 desemnarea unui reprezentant al consiliului local în 

consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Deák Farkas” din oraşul Miercurea 

Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog propuneri, s-a propus dl. viceprimar – dl. Keresztesi Ernő Barna, 

sunteţi de acord, rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 
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  3. 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: 14 

Nu: - 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică de masă 

lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte:Rog propuneri pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei. 

Propunerea este 80 lei/mc.  Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: - 

 

 5. Informarea Consiliului local cu privire la opţiunea dlui consilier local Matei 

Petru de a deveni consilier local independent, exprimată în conformitate cu prevederile 

O.U.G. 55/2014, pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală. 

Secretară: prezintă opţiunea exprimată de dl. consilier local Matei Petru de a deveni 

consilier local independent, exprimată în conformitate cu prevederile O.U.G. 55/2014, 

pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală. 

 

6. Informarea Consiliului local cu privire la acţiunea în contencios administrativ 

formulată de către Prefectul Judeţului Mureş împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 

53/26.08.2014. 

Preşedinte: Consiliul local în unanimitate s-a exprimat în sensul menţinerii Hotărârii 

Consiliului Local nr. 53/26.08.2014 
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7. Diverse. 

Bartok Iosif: În faţa imobilului aflat în proprietatea familiei Csipan a curs uleiul pe 

asfalt, uleiul curs distruge asfaltul. 

Oltyan Csaba Attila: Nu s-a rezolvat problema capacului de la canalizarea din curtea 

Liceului Teoretic Bocskai Istvan şi de la locuinţele ANL. 

Debreczeni Jozsef: Ar trebui piatră în strada spre cimitirul din Tâmpa. 

Dr. Tőkés Endre: Porţiile de la intrarea în oraş sunt în stare jalnică, o să le schimbăm 

sau le renovăm? Nu am putea pune un panou la intrarea în oraş cu denumirea localităţiilor cu 

care oraşul nostru este înfrăţit? 

Biro Jozsef Attila: Porţiile respective au fost vopsite de noi, ar trebui renovate. 

Matei Petru: Ar trebui piatră şi între Şard şi Moşuni. 

Nagy Keresztesi Jeno: Ar trebui făcute lucrări de raparaţii la porţiile de la intrarea în 

oraş, am putea ridica fundaţia acestor porţi, iar partea care este din lemn ar trebui reparat. 

Am vorbit destul de târziu despre furturile din câmp, dar s-a simţit că am făcut demersuri. Nu 

am putea trimite o listă cu persoanele suspecte la Poliţie?, aceste persoane lucrează în reţea 

foarte bine organizată. 

Biro Jozsef Attila: Coşurile de gunoi în strada Cimitirului nu au fost aduse, ar trebui în 

strada Cimitirului piatră şi spre blocuri. 

Biro Jozsef Attila: Elevii care joacă în echipa de handbal, după meciuri, în şcoală 

primesc note mici. Mai mulţi copii talentaţi o să renunţe la acest sport din această cauză. 

Nagy Imre: Lângă orice activitate elevii trebuie să şi înveţe.  

Primar: Consider că această problemă nu trebuie adus în discuţie la şedinţa consiliului 

local. 

Biro Jozsef Attila: Vineri se va amplasa un obelisc la mormântul lui Csiki Sandor. Rog 

să veniţi cu o floare. 

Nagy Imre: În Sântandrei oamenii m-au întrebat dacă se va pune piatră spartă lângă 

drumul asfaltat. Din păcate şi alte persoane fură lemnul nu numai romii. Am putea reamenaja 

strada Cimitirului cu ajutorul unui greder. 

Viceprimar: Ştiu că în Sântana lipsesc mai multe becuri, am vorbit şi cu dl. Chiricuţa 

în acest sens. 
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Barabas Lorant: În legătură cu şcoala, noi am încercat ca să ţinem mai strâns elevii, 

ca să nu primescă note fără suportul de cunoştinţă, dar câteodată nici profesorii nu 

colaborează cu noi în acest sens. 

Nagy Keresztesi Jeno: Dacă sunt meciuri la sfârşit de săptămână, profesorii ar putea 

să treacă cu vederea şi să nu pună să răspundă chiar  în prima zi pe elevii care au jucat la 

meciuri. 

Dr. Tokes Endre: După competiţiile sportive organizate de şcoală profesorii ar trebui 

să înţeleagă aceste situaţii.  

 

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 29 octombrie 2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                         Papp Robert                        Avizat - Secretar 

                Szentgyörgyi Ildikó 


