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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 29 aprilie  2015, 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. 98 din 24 aprilie 2015. 

   

Sunt prezenţi 13  consilieri locali. 

Lipsesc consilierii locali Dr. Tőkes Endre, Novák Vilmos. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. Consilier Oltyán Csaba Attila. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 25 martie 2015. 

Da: 13 

Nu: -  

 

      Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 29 aprilie 2015. 

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

 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 acordării unor burse de ajutor social, din 

bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului, pentru elevii de la  Şcoala Gimnazială „Deák 

Farkas” din oraşul Miercurea Nirajului. 

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

lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului. 
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  4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea raportului comisiei sociale numită 

prin Dispoziţia Primarului oraşului Miercurea Nirajului nr. 96 din 16 aprilie 2015, privind 

lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, precum şi 

propunerea privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor depuse. 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 17 din 25 martie 2015. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii UAT Oraşul Miercurea Nirajului 

în teritoriul eligibil LEADER al Asociaţiei Leader Valea Nirajului. 

 7. Discutarea cererii depuse de dl. Keresztesi Zsolt cu nr. de înregistrare 

2300/30.03.2015. 

 8. Discutarea cererii depuse de Dna Oprea Maria cu nr. de înregistrare 

2163/26.03.2015. 

 9. Discutarea cererii depuse de Asociaţia EMI – Filiala din Miercurea Nirajului. 

 10. Diverse.  

Da: 13 

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 acordării unor burse de ajutor social, din 

bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului, pentru elevii de la  Şcoala Gimnazială „Deák 

Farkas” din oraşul Miercurea Nirajului. 

     Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Bartok Iosif : Să nu aibă absenţe elevii care primesc burse de ajutor social, trebuie 

impus această condiţie altfel nu o să fiu de acord. 



 3 

 Oltyan Csaba Attila: Există metodologie aprobată de Ministerul Educaţiei în acest 

sens. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 13 

Nu: -  

 

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

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

  Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. Ar trebui să stabilim un preţ unitar atât 

pentru lemn de lucru, cât şi pentru lemn de foc. 

  Bereczki Jenő: Vom vinde lemn către populaţie?Ar fi bine ca să putem cumpăra. 

  Nagy Imre: Ar trebui să asigurăm lemn şi pentru populaţie, pădurea este proprietatea 

locuitorilor din Sântana. 

  Viceprimar: prezintă problemele cu care se confruntă administraţia locală legat de 

vânzarea lemnului. 

  Bereczki Jeno: Pădurarul este responsabil pentru paza pădurilor. 

  Secretar: Prezintă propunerea legată de vânzarea lemnului, propun ca să fie vândut prin 

licitaţie publică întreaga cantitate marcată şi să se stabilească în caietul de sarcini o cantitate, 

care se va vinde către populaţie de către societatea care va exploatat lemnul, la un pret 

rezonabil. 

  Barabas Lorant: Problema este că cei care participă la licitaţie se înţeleg între ei. 

  Preşedinte: trebuie stabilit preţul de pornire a licitaţie. Constat că, preţul de pornire a 

licitaţiei se propune lşa 75 lei/mc de masă lemnoasă, iar din partea Consiliului Local vor 

participa în comisia de licitaţie următorii consilieri locali: Nagy Keresztesi Jenő, Fábián 

Ferenc. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 13 

Nu: -  

 

   4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea raportului comisiei sociale numită 

prin Dispoziţia Primarului oraşului Miercurea Nirajului nr. 96 din 16 aprilie 2015, privind 
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lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, precum şi 

propunerea privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor depuse. 

Secretar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 13 

Nu: -  

 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 17 din 25 martie 2015. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Matei Petru: Cei care primesc subvenţie după animale pot să plătească mai mult. 

  Preşedinte: Constat că, propunerile în cazul animalelor sunt următoarele:  

a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător şi viza semestrială a acestuia:  

        Categoria I.  - animale: până la 3 vaci, până la 50 de oi, până la 25 de capre: - 20 lei 

pentru eliberare, - 10 lei /viza semestrială. 

             Categoria II.  - animale: peste 3 vaci, peste 50 de oi, peste 25 de capre: 50 lei pentru 

eliberare, 40 lei/viza semestrială. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 13 

Nu: -  

 

 

 12. Diverse.  

  Matyas Janos: Am avea nevoie de buldescavator la lac, ar trebui trimis o somatie la 

postă ca să repare trotuarul din fata imobilului. 

  Bereczki Jeno: Ar trebui reparat podul peste Niraj spre Sântana, în str. în care 

domiciliază dl. Nagy Lazar ar trebui să puneti un inel în sant pentru podet, problema lucrărilor 

efectuate la râul Niraj. 

  Bartok Iosif: Pentru asigurarea functionării târgului de animale ar trebui încheiat un 

contract cu un medic veterinar. 

  Debreczeni Jozsef: Ar trebui 4 inele pentru podul de lângă biserică. 
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  Dr. Tokes Endre: Imaginea orasului după iarnă nu este deloc bună, sunt multe deseuri 

împrăstiate, periodic ar trebui strânse. 

  Viceprimar: Ar trebui să montăm mai multe cosuri de gunoi. 

  Primar: în cadrul programului „Scoala altfel”, am rugat pe Directoarea Scolii Generale 

să strângă cu elevii deseurile din Sântandrei si  din Tâmpa. 

   Biro Jozsef Attila: Asemenea probleme sunt si în str. Cimitirului, ar trebui cuprins si 

această stradă în program. Amenajarea centrului se va face în acest an? 

  Primar: Sper că vom reusi să facem si această lucrare în acest an. 

  Biro Jozsef Attila: În continuare sustin că, am avea nevoie de un muzeu al satului în 

Miercurea Nirajului, ar trebui să organizati o sedintă cu locuitorii din Sântandrei. Ar trebui să 

alocati fonduri si pentru Asociatia EMI, ar trebui 3 inele în strada Szakadat, avem probleme cu 

lucrătorii de la Apele Române, strică drumul pietruit de noi.  

  Pap Robert: Ar trebui inele si în satul Beu, după somatiile trimise proprietarii de imobile 

au curătat santurile, iar bovinele strică marginea santurilor. 

  Viceprimar: Asemenea probleme sunt si în Sardu Nirajului. 

  Primar: prezintă problemele legate de amenajarea Nirajului şi avizul dat de Organizatia 

NATURA 2000. Săptămâna trecută lucrăriile au fost oprite, trebuie să asteptăm ce măsuri vor fi 

luate de către Apele Române, a fost anuntată si Garda de Mediu cu privire la ilegalitătiile 

făcute de către reprezentantii de la Apele Române. 

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii UAT Oraşul Miercurea Nirajului 

în teritoriul eligibil LEADER al Asociaţiei Leader Valea Nirajului. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 13 

Nu: -  

 

 7. Discutarea cererii depuse de dl. Keresztesi Zsolt cu nr. de înregistrare 

2300/30.03.2015. 

 



 6 

 8. Discutarea cererii depuse de Dna Oprea Maria cu nr. de înregistrare 

2163/26.03.2015. 

 

 9. Discutarea cererii depuse de Asociaţia EMI – Filiala din Miercurea Nirajului. 

Biro Jozsef Attila: prezintă activitatea desfăşurată de Asociaţie. 

Preşedinte: Propunerea este să fie alocată suma de 3.000 lei pentru Asociaţia EMI la 

următoarea rectificare de buget. 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord cu această propunere. 

Da: 13 

Nu: -  

 

 10. Diverse.  

Bereczki Jenő: Podul peste Niraj este periculos mai ales pentru persoanele în vârstă. Ar 

trebui amenajat podeţul spre strada lui Nagy Lazar. 

Debreczeni József: Nu sunt bani pentru pietruirea străzilor, pentru repararea podurilor, 

dar alocăm banii pentru asociaţii, persoanele care doresc să danseze pot să facă dar fără să 

alocăm bani din bugetul local. 

Viceprimar: Sunt de acord, nu sunt mulţumit de felul în care administrăm averea 

oraşului. 

Nagy Keresztesi Jeno: Ar trebui 2 becuri în Sântana spre piaţă. 

Biro Jozsef Attila: Nu cred că am luat o decizie în sensul de a da  utilijalele oraşului în 

mod gratuit. Se va amenaja centrul?, str. Sălciilor va fi asfaltat? Înainte să iasă utilajele şi 

maşinile mari pe drumurile publice ar trebui curăţate de noroi. Ar trebui să punem indicatori de 

străzi în oraş. 

Bartok Iosif: Trebuie amendaţi proprietarii autovehicolelor care au parchat utilajele în 

faţa Şcolii Gimnaziale pentru că uleiul curs a distrus asfaltul. 

Fábián Ferenc: Panoul de anunţ ar trebui mutat din faţa Primăriei. 

Papp Robert: Ar trebui 4 inele în Beu. 

Barabas Lorant: Extinderea reţelei de electricitate este mai ieftină în pământ, decât pe 

stâlpuri. În legătură cu tractorul şi buldescavatorul au fost efectuate multe lucrări în interesul 

comunităţii. 
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Oltyan Csaba Attila: Un bec a explodat la blocuri, clădirea Primăriei ar trebui renovat 

mai ales partea din spate arată foarte râu, care este situaţie cu WC –ul public, străziile Nirajul, 

Bisericii ar trebui ori asfaltate, ori pietruite, sunt foarte distruse, ar trebui să montăm camere 

de supraveghere. 

 

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

secretara orasului. 

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

data de 29 aprilie 2015. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Oltyán Csaba Attila             Avizat - Secretar 

                         Szentgyörgyi Ildikó 
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