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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 25 februarie  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. 30  din 20.02.2015 

   

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

Lipseşte consilierul local Dr. Tőkés Endre. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului, dl. Kocsis Csaba, dl. 

Borbely Mihaly. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Debreczeni József. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2015 

Da: 14 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 25 februarie 2015 

 1. Proiect de privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială al 

oraşului Miercurea Nirajului pe anul şcolar 2015 – 2016. 

  2. 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. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul situat în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 45 în favoarea 

„Asociaţiei de dans Bekecs Táncegyesület”. 
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  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventariere, întocmite de comisiile 

de inventariere, pe anul 2014. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor bugetare destinate culturii 

şi sportului pe anul 2015, pe bază de cereri de finanţare. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de interes local. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale, tip gunoieră, 

în favoarea Serviciului de Gospodărire Comunală. 

  8. Discutarea cererii depuse de către dl. Borbély Mihail cu nr. de înregistrare 

410/2015. 

 9. Diverse. 

 

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

Da: 14 

Nu: -  

 

Presedinte: Având în vedere faptul că, la sedintă participă dl. Kocsis Csaba, dl. 

Borbely Mihaly propun să se discute pct. 8 de pe ordinea de zi, respectiv, Discutarea cererii 

depuse de către dl. Borbély Mihail cu nr. de înregistrare 410/2015. 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteti de acord? 

Da: 14 

Nu: -  

 

  8. Discutarea cererii depuse de către dl. Borbély Mihail cu nr. de înregistrare 

410/2015. 

  Presedinte:  Pentru fiecare parte se alocă câte 5 minute ca să-si prezinte pozitia. 

  Borbély Mihail: Este o problemă care durează de mai mult de 20 de ani, nu vreau să mă 

confrunt cu familia Kocsis, eu am o singură rugăminte, vreau ca drumul de incintă să fie folosit 

în comun. Nu stiu de ce sunt tratat în mod negativ în relatia cu Consiliul local, nu am cerut nici 

un privilegiu. 

  Kocsis Csaba: Prezintă schita întocmită cu privire la sediul fostului CAP, arătând faptul 

că, schita nu este ştampilată, este doar semnată de către o persoană care nu este specialist în 
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măsurători topografice, iar din partea Primăriei a fost semnat de către fostul secretar, fără să 

fie înregistrată în Registrul Primăriei. Prezintă critici cu privire la condiţiile eliberării Titlului 

de Proprietate în favoarea dlui Borbély. Dacă se va vota în favoarea dlui Borbély o să fac 

public aceste lucruri, rog ca fiecare consilier local să voteze în mod individual. 

  Presedinte: Acest punct pe ordinea de zi figurează ca discutie, nu o să votăm. 

 Borbély Mihail: Întrebarea mea din cererea adresată Consiliului local este dacă putem 

să folosim drumul eu personal si chiriasii mei? 

  Kocsis Csaba: în anul 2010 am primit o somatie cu amendă de 3000 de lei, dar amenda 

nu a fost aplicată nici în momentul de astăzi. 

  Bartok Iosif: Fiecare persoană ar trebui să studieze acest caz, eu stiu că, în curte înainte 

de înfiintarea CAP –ului au locuit 2 persoane cu familiile lor, istoria cunoaşteti si Dvs. 

Familiile Kocsis si Borbély după lichidarea fostului CAP si-au întabulat terenurile ca fiind 

teren aferent construcţiilor, dar suprafata întabulată era mai mare decât suprafata reală. 

Problema este că ambele persoane au primit terenul gratis si tot sunt in discuţii. Pe timpul 

CAP-ului nu a existat drum de acces, toată curtea a fost folosită în mod comun. 

  Primar: Eu asa ştiu că, înainte de colectivizare au existat 2 intrări, fiecare proprietar 

avea intrarea lui. 

  Biro Jozsef Attila: Ar trebui să punem punct la sfărsitul acestei probleme. 

  Nagy Imre: Orice decizie vom lua vom fi atacati. 

  Oltyan Csaba Attila: Dl. Borbely a si afirmat că va fi litigiu. 

  Secretar: Cu privire la terenul din curtea fostului CAP există mai multe litigii pe rolul 

instantelor judecatoresti, trebuie avut în vedere si acest aspect, eu propun ca după finalizarea 

proceselor să ia o decizie Consiliul local cu respectarea celor dispuse de către instanţele 

judecătoreşti. 

  Barabas Lorant: Ce se va întâmpla dacă se anulează Titlul de Proprietate emis în 

favoarea dlui Borbély sau se radiază dreptul de proprietate din cartea funciară? 

  Presedinte: trebuie să formulăm răspuns la cererea dlui Borbely, din discutiile purtate 

concluzia este următoarea: Consiliul local în momentul actual nu poate lua o decizie în sensul 

solicitat având în vedere faptul că si foştii proprietari revendică terenul din curtea fostului CAP, 

iar terenul în cauză formează obiectul mai multor litigii aflate pe rolul instantelor judecătoresti. 
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Consiliul local  se va conforma sentintelor judecătoresti irevocabile pronuntate în litigiile 

respective. 

Sunteti de acord ca să formulăm răspunsul în acest sens. 

Da: 14 

Nu: -  

 

 1. Proiect de privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială al 

oraşului Miercurea Nirajului pe anul şcolar 2015 – 2016. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

  2. 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: -  

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul situat în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 45 în favoarea 

„Asociaţiei de dans Bekecs Táncegyesület”. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, despre acest lucru s-a mai 

discutat, Asociatia ar putea atrage fonduri pentru amenajarea spaţiilor primite în folosintă 

gratuită. 

  Nagy Imre: Eu susţin această idee, dar de ce le trebuie spatiul mai mic? 

  Primar: Au primit fonduri,  au din ce lucra, am solicitat să organizeze cursuri si cu alte 

tipuri de dans. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 
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Da: 14 

Nu: -  

 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventariere, întocmite de comisiile 

de inventariere, pe anul 2014. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor bugetare destinate culturii 

şi sportului pe anul 2015, pe bază de cereri de finanţare. 

Primar: În bugetul pe anul 2015 am alocat suma de 140.000 lei pentru cultură si sport.  

Propunerea mea este următoarea pentru anul 2015:  

Pentru Asociatia de dans Bekecs să alocăm 70.000 lei;   

Pentru amenajarea spatiilor date în folosintă gratuită asociatiei ar trebui 40.000 lei; 

Pentru sport 80.000 lei; 

Pentru Zilele orasului 50.000 lei; 

Pentru Asociatia Corală 12.000 lei. 

  Biro Jozsef Attila: în Miercurea Nirajului mai există si alte organizatii de tineret. 

  Primar: Putem să alocăm şi lor câte 2500 de lei, în anul 2013, 2014 sportul nu a primit 

finantare de la noi, ar trebui să dăm bani în acest an. Propun să nu alocăm fondurile pe bază de 

cereri de finantare pentru că astfel numai din iunie vom putea aloca banii. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre 

Da: - 

Nu: 14 

  Constat că, Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor bugetare 

destinate culturii şi sportului pe anul 2015, pe bază de cereri de finanţare, a fost respins în 

unanimitate de către Consiliul local. 
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  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de interes local. 

  Primar: Ar trebui să facem anumite lucrări la sediul Primăriei, as dori să instalăm 

centrală termică, să montăm calorifere, pentru că în momentul de fată consumul de gaz este 

mare din cauză că, încălzirea se face cu sobe de teracotă, ar trebui să schimbăm uşile şi 

geamurile pentru izolare mai bună  si să reparăm acepisul. Solicit să aprobati pentru aceste 

lucrări un plafon maxim de 300.000 lei, sumă care va fi finanţată din  buget local. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre 

Da: 14 

Nu: - 

 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale, tip gunoieră, 

în favoarea Serviciului de Gospodărire Comunală. 

  Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

 9. Diverse. 

 Barabas Lorant: Când se vor face lucrăriile de asfaltare  în str. Plopilor?Lucrările 

de canalizare nu influentează toată strada Plopilor, ar trebui să găsim o solutie şi pentru 

repararea sistemului de canalizare. 

 Primar: Ştiu metoda prin care am putea solutiona problema canalizării. Consider că 

şi în Sântana ar trebui să extindem sistemul de canalizare, am putea aduce spre piată reteau 

de canalizare. Prezintă situatia imobilelor aflate în proprietatea Servagromecului, arătând 

faptul că, imobilele se află sub licitatie publică, am avea nevoie de acele imobile, pot să 

discut în acest sens cu reprezentantii societătii de lichidare? 

Preşedinte: Rog să se voteze în sensul solicitat de către dl. Primar. 

Da: 14 

Nu: -  
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Viceprimar: Există un studiu de fezabilitate pentru eficientizare energetică, rog pe 

reprezentantii societătii, care au întocmit studiul de fezabilitate să-si prezinte oferta. 

Se prezintă oferta de către reprezentantii societătii. 

Pap Robert: Rog să trimiteti înstiintări pentru curătarea santurilor. 

Biro Jozsef Attila: Situatia locuintelor ANL, drumul spre Sântandrei ar trebui vopsit, 

când se vor amenaja trotuarele din  centru ? ar trebui piatră în str. Szakadát. 

Primar: anul acesta se va face lucrarea, dar prima dată trebuie să facem lucrările de 

canalizare, anul acesta avem fonduri pentru 500 de racorduri. 

Până când nu facem lucrările de asfaltare în Sântana nu putem vopsi nici drumul spre 

Sântandrei. 

Nagy Keresztesi Jeno: Ar trebui 2 becuri spre piaţă, nu este în regulă ca unele persoană 

să crească sute de oi între case, ar trebui să se mute în afara localităţilor. 

Primar: Asemenea probleme sunt si cu crescătorii de albine. 

Novak Vilmos: Ar trebui becuri si în Dumitresti. 

Bartok Iosif: Ar trebui amplasat un indicator de oprire interzisă în fata barului de lângă 

pod. Curge uleiul din autovehicule  parcate în fata Scolii Generale. 

Debreczeni Jozsef: Dl. Moga Cristian din Sardu Nirajului iese cu tractorul pe terenurile 

agricole prin drumul de lângă biserica din Tâmpa, care a fost pietruită, drumul va fi distrus. 

Viceprimar: prezintă raportul Politiei locale. 

Primar: Si în acest an vom continua în Miercurea Nirajului măsurarea intravilanelor. 

 

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 25 februarie 2015. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Debreczeni József             Avizat - Secretar 

                Szentgyörgyi Ildikó 


