ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 26 august 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. 252 din 21 august 2015.
Sunt prezenţi 11 consilieri locali.
Lipsesc consilierii locali: Barabas Lorant, Dr. Tőkés Endre, Fábián Ferenc, Nagy
Imre.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului.
Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Biro Jozsef Attila.
Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 27 iulie 2015.
Da: 11
Nu: Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 26 august 2015.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică de masă lemnoasă
pe picior, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unui proiect în parteneriat cu oraşul
Szerencs - Ungaria şi oraşul Hesperange din Luxemburg.
3. Prezentarea Raportului de audit financiar nr. 6.187/15.07.2015 şi a Deciziei nr. 33
din 12.08.2015 al Camerei de Conturi a Judeţului Mureş.
4. Prezentarea raportului Primarului oraşului Miercurea Nirajului privind
manifestările desfăşurate în perioada 31.07 – 01.-02.08 2015.
5. Prezentarea proiectului privind realizarea unei intersecţii cu sens giratoriu în
centrul oraşului Miercurea Nirajului.
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6. Prezentarea ofertei de preţ pentru realizarea lucrărilor de branşare la reţeau de
canalizare şi de apă.
7. Discutarea cererii depuse de către dl. Hegyi Ferenc.
8. Discutarea cererii depuse de dl. Bács Zsolt.
9. Discutarea cererii depuse de preotul paroh Gaspar Stefan.
10. Discutarea cererii depuse de dl. Borbely Mihail.
11. Discutarea cererii depuse de către Asociaţia Corală „Bocskai Istvan” Dalkar.
12. Diverse.
Primar: Având în vedere faptul că, dl. Nagy Imre şi-a dat demisia din funcţia consilier
local începând cu data de 01.09.2015 propun să modificăm ordinea de zi prin completare cu 2
proiecte de hotărâri, respectiv:
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local a dlui Nagy Imre.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier

local al domnului

Csizmadia György.

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi, cu modificarea propusă de
dl. Primar.
Da: 11
Nu: 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local a dlui Nagy Imre.
Secretar: prezintă demisia cu nr. de înregistrare 7011/26.08.2015 al dlui Nagy Imre din
funcţia de consilier local din cadrul Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului începând
cu data de 01.09.2015.
Preşedinte: rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 11
Nu: 2

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Csizmadia György.
Secretar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze
Da: 11
Nu: Dl. Csizmadia György depune jurământul.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică de masă
lemnoasă pe picior, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, propun ca preţul de pornire a licitaţiei să fie
stabilit la suma de: 250 lei/mc lemn de lucru , 50 lei/mc lemn de foc.
Bartok Iosif: Pădurea este veche, este bună în zonă respectivă.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 11
Nu: 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unui proiect în parteneriat cu
oraşul Szerencs - Ungaria şi oraşul Hesperange din Luxemburg.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 11
Nu: 5. Prezentarea Raportului de audit financiar nr. 6.187/15.07.2015 şi a Deciziei nr. 33
din 12.08.2015 al Camerei de Conturi a Judeţului Mureş.
Secretar: prezintă Raportul de audit financiar nr. 6.187/15.07.2015 emis de către
Camera de Conturi a Judeţului Mureş.
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Primar: prezintă motivele pentru care a fost încheiat Contractul de prestări servicii cu II.
Majlath Karoly.
6. Prezentarea raportului Primarului oraşului Miercurea Nirajului privind
manifestările desfăşurate în perioada 31.07 – 01.-02.08 2015.
Primar: Din motive tehnice nu pot să prezint materialul electronic pregătit pentru astăzi.
Nagy Keresztesi Jeno: A fost un eveniment bine organizat, de calitate.
Biro Jozsef Attila: Sunt de acord cu dl. consilier Nagy Keresztesi Jeno. Au fost probleme
cu parcarea maşinilor, Poliţia nu a participat aşa cum ar fi trebuit.
7. Prezentarea proiectului privind realizarea unei intersecţii cu sens giratoriu în
centrul oraşului Miercurea Nirajului.
Primar: prezintă proiectul privind intersecţia cu sens giratoriu în centrul oraşului.
Oltyan Csaba Attila: Cine trebuie să suporte cheltuielile legate de realizarea
intersecţiei?
Papp Robert: Ce se întâmplă cu locurile de parcare care se desfiinţează? Cât costă
această lucrare?
Nagy Keresztesi Jeno: Nu cred că, este un lucru atât de important realizarea intersecţiei
cu sens giratoriu în centrul oraşului, se desfiinţează locuri de parcare importante.
Biro Jozsef Attila: Sunt şi avantaje şi dezavantaje.
Primar: trebuie să cunosc poziţia Consiliului Local, să avem un acord în principiu.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord în principiu cu realizarea unei intersecţii
cu sens giratoriu în centrul oraşului Miercurea Nirajului.
Da: 10
Nu: 1 (Nagy Keresztesi Jenő)
8. Prezentarea ofertei de preţ pentru realizarea lucrărilor de branşare la reţeau de
canalizare şi de apă.
Primar: prezintă oferta privind realizarea lucrărilor de branşare la reţeau de canalizare
şi de apă.
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Nagy Keresztesi Jeno: Locuitorii nu ar trebui să suporte cheltuielile în plus, trebuie luat
media generală a cheltuielilor, sunt cazuri în care lucrarea costă mai mult şi cazuri în care
costă mai puţin.
Bartok Iosif: Cheltuielile trebuie suportate în mod egal.
Secretar: Consiliul Local a aprobat hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru
branşamantele speciale într-o şedinţă anterioară.
9. Discutarea cererii depuse de către dl. Hegyi Ferenc.
Viceprimar: prezintă cererea depusă de dl. Hegyi Ferenc.
Nagy Keresztesi Jeno: Ar fi mai bine să asigurăm teren în curtea imobilului din str.
Pompierilor nr. 29, centrul oraşului nu este o locaţie bună pentru această activitate, ce se va
întâmpla dacă vom primi şi alte solicitări pentru închirierea terenului în centrul oraşului?
Viceprimar: Nu sunt de acord, până acum nu s-a solicitat teren spre închiriere în centrul
oraşului.
Bartok Iosif: Am putea amplasa vizavi cu Banca Raiffeisen.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord în principiu, iar locul să fie stabilit de
conducerea Primăriei, dar să nu fie lângă parcul Bocskai
Da: 11
Nu: -

10. Discutarea cererii depuse de dl. Bács Zsolt.
Bartok Iosif: Acest teren valorează cu 100% mai mult şi nici nu avem nevoie de terenul
din Sântandrei.
Primar: Nu văd importanţa terenului de 300 mp, ar fi mai bine să avem teren lângă casa
mortuară din Sântandrei.
Matyas Janos: Eu sunt de acord cu schimbul de teren.
Bartok Iosif: Oamenii din Sântandrei nu au nevoie de acel teren de lângă casa
mortuară, pentru noi este important terenul din centru.
Biro Jozsef Attila: Nu sunt de acord nici eu cu schimbul, eventual să cumpărăm terenul
din Sântandrei şi să păstrăm şi terenul din centru.
Nagy Keresztesi Jeno: Sunt de acord ca să dăm terenul în folosinţă, dar să nu schimbăm.
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Bartok Iosif: Şi eu sunt de acord cu propunerea dlui consilier Nagy Keresztesi Jeno.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord în principiu cu schimbul celor 2 terenuri.
Da: 6
Nu: 5
Constat că, Consiliul local nu este de acord în principiu cu schimbul de teren.

11. Discutarea cererii depuse de preotul paroh Gaspar Stefan.
Primar: prezintă cererea depusă de preotul paroh Gaspar Stefan. Propun ca suma
repartizată de la Composesorat să fie donat în acest an satului Tâmpa în valoare de cca 8.000
lei, am putea începe construirea unei case mortuare şi în satul Tâmpa.
Novak Vilmos: Sunt de acord, cu condiţia ca anul viitor să primească suma repartizată
satul Dumitreşti.

12. Discutarea cererii depuse de dl. Borbely Mihail.
Primar: prezintă cererea primită din partea dlui Borbely Mihail, nu ştiu dacă ar fi o idee
bună, îmi este frică de faptul că, dl. Borbely ar folosi sistemul de canalizare la eliminarea
resturilor de la fabrica de ţuică, nu putem permite acest lucru. În ceea ce priveşte realizarea
lucrărilor fără un proiect tehnic nu se poate realiza o astfel de lucrare, trebuie să solicităm
Proiectul Tehnic pentru lucrarea respectivă de la Dl. Borbely şi o declaraţie din partea lui că
nu va folosi sistemul de canalizare la eliminarea resturilor de la fabrica de ţuică.
Matyas Janos: Sunt de acord cu propunerea dlui primar.
Preşedinte: Să solicităm actele arătate de Primar de la dl. Borbely.
13. Discutarea cererii depuse de către Asociaţia Corală „Bocskai Istvan” Dalkar.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord în principiu cu solicitarea Asociaţiei
Corale „Bocskai Istvan” Dalkar, iar la următoarea rectificare de buget să fie inclus în buget
această sumă.
Da: 11
Nu: -
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14. Diverse.
Primar: Am solicitat de la Apele Române ultima variantă a proiectului, nu ar fi bine să
fie realizat un dig pe terenul de lângă drumul de legătură dintre satul Tâmpa şi satul
Dumitreşti, acolo am putea realiza un parc industrial.
Nagy Keresztesi Jeno: Trebuie ajutaţi oamenii ca să aibă actele privind terenurile
afectate, trebuie pregătit planul parcelar pentru că, altfel nu o să fie despăgubiţi după
exproprierea terenurilor.
Bartok Iosif: Lucrările de la podul din Dumitreşti sunt achitate în totalitate? Ce
suprafaţă de teren avem lângă staţia de epurare?
Matei Petru: Puteţi asigura o staţie de autobuz?
Primar: Va trebui să mai schimbăm câteva staţii de autobuz, vom face şi această lucrare.
Nagy Keresztesi Jeno: Circulaţia în str. Pompierilor ar trebui reglementat, trebuie lăsaţi
oamenii ca să intre miercuri cu autovehicole în stradă şi să interzicem accesul numai în
momentul în care parcarea de lângă piaţă este plină.
Viceprimar: Ar trebui un conducător bun la Poliţia Locală, probabil ar fi mai bine să
avem angajaţi din alte localităţi, cum este în comuna Acăţari.
Papp Robert: Am avea nevoie de materiale în Căminul Cultural din satul Beu, am
introdus apa, lucrările ar trebui continuate.
Bereczki Jeno: Starea podeţului spre Sântana este dezastruoasă, este pericol de
accident.
Matyas Janos: V-aş ruga să asiguraţi pentru fiecare consilier local câte o ½ de litru de
apă cu ocazia şedinţelor.
Matei Petru: Am avea nevoie de becuri în satul Moşuni.
Debreczeni Jozsef: Ar trebui ajutat familia cu casa arsă, eu asigur lemn pentru acoperiş,
cu condiţia să efectueze şi ei lucrări în interes local.
Nagy Keresztesi Jeno: Să cureţe depozitul de deşeuri de lângă imobilul lor.
Biro Jozsef Attila: Ar trebui să amplasăm tăbliţe cu denumirile străzilor, ar trebui
coşuri de gunoi. Ar trebui trimise somaţii pentru proprietarii de câini – sunt probleme cu câinii
vagabonzi. Ar trebui trimise somaţii celor care ies pe drumurile publice cu cauciucurile pline de
noroi.
Bartok Iosif: Câinii de luptă trebuie înregistraţi.
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Biro Jozsef Attila: Este pericol de accident din cauza maşinilor care aprovizionează
magazinul Profi, staţionează pe drum. Strada noastră se distruge pe timp de toamnă de către
maşinile de teren care se duc spre dig, ar trebui făcut ceva în acest sens, pentru că altfel am
investit degeaba în acel drum.
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 26.08.2015.
Preşedinte de şedinţă
Biro József Attila

Avizat - Secretar
Szentgyörgyi Ildikó
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