ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 21 decembrie 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. 357 din 16 decembrie 2015.
Sunt prezenţi 13 consilieri locali.
Lipsesc consilierii locali: Dr. Tőkés Endre, Nagy Keresztesi Jenő.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretara oraşului.
Preşedinte de şedinţă este Dl. Consilier Bartók Iosif.
Preşedinte: Rog să se voteze procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25
noiembrie 2015.
Da: 13
Nu: Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 21 noiembrie 2015.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului pe anul 2016.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat încheiat
cu Organizaţia Caritas privind folosirea gratuită a spaţiilor necesare desfăşurării activităţii
din oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 33, aflat în proprietatea oraşului
Miercurea Nirajului.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării domeniului public pentru lucrarea
„Extindere casă de locuit, schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii dlui Lampa Tibor în funcţia de Şef
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Miercurea Nirajului.
6. Discutarea cererii depuse de Organizaţia Caritas.
7. Discutarea cererii depuse Asociaţia Proprietarilor nr. 1.
8. Discutarea cererii depuse de dna Bodi Erzsébet.
9. Diverse.
Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Da: 13
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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului pe anul 2016.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, personalul din Primăriei nu
este suficient ca număr, există foarte multe sarcini, volumul de muncă a crescut în mod
semnificativ. Am avea nevoie de un jurist deoarece secretara îndeplineşte şi atribuţiile de
jurist, o persoană care ar fi responsabil de proiectele cu finanţare nerambursabilă, o
persoană cu pregătire în domeniul economic, 1 responsabil SVSU, 1 topograf, 1
informatician.
Biro Jozsef Attila: Vom găsi personal pregătit pentru aceste atribuţii?, nu ar trebui să
angajăm şi personal la Serviciul de întreţinere şi reparaţii?
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Secretar: În conformitate cu prevederile legale proiectul Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Miercurea
Nirajului pe anul 2016 trebuie trimis spre avizare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, iar în baza avizului se va aproba de către Consiliul Local Planul de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2016.
Preşedinte: Rog să se voteze sunteţi de acord cu proiectul Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Miercurea
Nirajului pe anul 2016, iar după obţinerea avizului de la A.N.F.P. , proiectul Planului de ocupare
a funcţiilor publice se va aproba prin Hotărâre de Consiliu local.
Da: 13
Nu: 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat încheiat
cu Organizaţia Caritas privind folosirea gratuită a spaţiilor necesare desfăşurării activităţii
din oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 33, aflat în proprietatea oraşului
Miercurea Nirajului.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, propun să fie prelungit durata contractului cu
5 ani.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu: 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării domeniului public pentru lucrarea
„Extindere casă de locuit, schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial”.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, propun chirie de 5 lei/mp/an, încheierea
contractului de închiriere pe o durată de 20 de ani.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 12
Nu: Se abţine Matyas Janos.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii dlui Lampa Tibor în funcţia de Şef
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Miercurea Nirajului.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 13
Nu: 6. Discutarea cererii depuse de către Organizaţia Caritas.
Primar: Această solicitare va discutată la momentul adoptării bugetului local pe anul
2016.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord cu propunerea dlui primar.
Da: 13
Nu: 7. Discutarea cererii depuse Asociaţia Proprietarilor nr. 1.
Primar: prezintă cererea depusă de Asociaţia Proprietarilor nr. 1, arătând
următoarele: consider că, Consiliul Local ar trebui să sprijine această iniţiativă.
Csizmadia Gyorgy: Nu cred că, este o soluţie bună.
Oltyan Csaba Attila: Locuitorii blocurilor în discuţie aşteaptă sprijin din partea
consiliului local, consider că acest sprijin ar trebui să fie mai mult din punct de vedere
organizatoric, nu este nevoie neapărat de bani.
Primar: Suntem aici ca să ajutăm oamenii, aş solicita o scrisoare de garanţie de la
Asociaţia Proprietarilor pentru a putea asigura şi cota persoanelor care nu o să plătească.
Bartok Iosif: Data trecută când am discutat despre izolarea blocurilor consiliul local
trebuia să suporte 30 % din valoarea lucrărilor, acum situaţia stă cu totul altfel.
Secretar: Această idee este bună, dar nu este legală.
Barabas Lorant: Propun ca să găsim soluţii legale, este atribuţia Asociaţiei
Proprietarilor ca să rezolve această problemă.
Bartok Iosif: Propun să invităm pe preşedintele Asociaţiei de Proprietari la
următoarea şedinţă a Consiliului Local şi să găsim soluţii.
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Preşedinte: Preşedintele Asociaţiei de Proprietari va fi invitat la următoarea şedinţă a
Consiliului Local pentru a discuta condiţiile în care Consiliul Local poate sprijini această
iniţiativă.
Rog să se voteze, sunteţi de acord cu această propunere.
Da: 13
Nu: -

8. Discutarea cererii depuse de dna Bodi Erzsébet.
Primar: prezintă cererea depusă de dna Bodi Erzsébet.
Bartok Iosif: Terenul a fost împărţit de Primărie, dar nu înseamnă că, trebuie să şi
vindem, s-a dat doar în folosinţă.
Viceprimar: Am putea stabili o chirie pentru folosirea terenului.
Matei Petru: Să dăm un răspuns că, nu este de vânzare terenul în cauză.
Bartok Iosif: Nu vindem terenul, să fie stabilit chirie.
Preşedinte: Se va da răspuns în sensul că, terenul nu este de vânzare, eventual să fie
solicitat terenul în chirie. Rog să se voteze, sunteţi de acord.
Da: 13
Nu: -

9. Diverse.
Oltyan Csaba Attila: Am avea nevoie de piatră la intrarea spre blocuri.
Novak Vilmos: Mulţumesc pentru piatra adusă în Dumitreşti, am avea nevoie de un bec
în strada Salcâmilor.
Biro Jozsef Attila: Culoarea a dispărut de pe trecerile de pietoni, ar trebui revopsite,
încă se aduce noroi pe drumurile publice. Felicitări pentru trecerile de pietoni, Vă rog să
reparăm şi trotuarele.
Bartok Iosif: Va trebui să dăm amenzi altfel nu se rezolvă problema.
Matyas Janos: Plăcile de beton din curtea blocului ar trebui duse undeva, intrarea la
lac ar trebui curăţat. Indicatorul din faţa blocului ar trebui pus mai spre şanţ.
Matei Petru: Am avea nevoie de greder în satul Şardu Nirajului.
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Barabas Lorant: Ar trebui curăţat şi spălat drumul public pe cheltuiala Apelor
Române, deoarece maşinile lor au murdărit cu noroi drumurile publice din oraş.
Debreczeni Jozsef: Am avea nevoie de 3 coşuri de gunoi.
Bereczki Jeno: Solicit încă o dată ca podeţul peste Niraj să fie reparat.
Viceprimar: Am discutat cu dl. Szabo, după data de 15 ianuarie se vor face lucrările de
repararew.
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 21 decembrie 2015.

Preşedinte de şedinţă
Bartók Iosif

Avizat - Secretar
Szentgyörgyi Ildikó
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