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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 28 ianuarie 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.  9 din 23.01.2015 

   

Sunt prezenţi 15  consilieri locali. 

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 17 decembrie 

2014 

Da: 15 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 28 ianuarie 2015 

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 modificării Statului de funcţii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2015 sau a 

lucrărilor planificate a fi executate de beneficiarii ajutorului social conform Legii 416/2001. 



 2 

4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice și 

juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă 

la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru 

a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota 

în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit 

pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş. 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului oraşului Miercurea 

Nirajului în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOLECT MUREŞ”. 

8. Discutarea problemei privind Staţia de captare şi tratare a apei  - proiectul 

“Extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în jud. Mureş” 

9. Diverse. 

 

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

Da: 15 

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: 15 

Nu: -  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

  Secretar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2015 sau a 

lucrărilor planificate a fi executate de beneficiarii ajutorului social conform Legii 416/2001. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  

 

4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice și 

juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă 

la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  

 

5. Proiect de hotărâre privind privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru 

a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  
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6. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota 

în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit 

pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului oraşului Miercurea 

Nirajului în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOLECT MUREŞ”. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  

 

8. Discutarea problemei privind Staţia de captare şi tratare a apei  - proiectul 

“Extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în jud. Mureş” 

Primar: prezintă proiectul, arătând faptul că, terenul este al consiliului local,  a fost 

cumpărat din banii de la bugetul local, iar proiectul Staţia de captare şi tratare a apei  - proiectul 

“Extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în jud. Mureş” este un proiect al 

Consiliului Judeţean Mureş. Avem plantaţi pe terenul respectiv 170 de bucăţi de pomi fructiferi, 

ar trebui să cumpere terenul nostru sau să găsească un alt amplasament pentru proiect nu chiar 

unde sunt plantaţi pomii fructiferi. 

VIceprimar: Am participat la o şedinţă pe această temă, dar dl. Törzsök a refuzat orice 

negociere. 

Barabas Lorant: Mă tem că nu o să avem apă, debitul râului Niraj este mic, nu o să 

avem apă suficientă pentru toate localităţiile de la Bereni până la Gh. Doja. 

Biro Jozsef Attila: Trebuie stabilit amplasamentul proiectului. 

Nagy Keresztesi Jeno: Staţiile de pompare o să fie unul lângă celălalt, noi unde o ső 

avem staţia de pompare? 
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Bartok Iosif: S-au făcut studii? Va fi apă? 

Primar: Proiectanţii sunt din Sibiu. 

Barabas Lorant: Acest proiect va genera un dezastru ecologic. 

Nagy Imre: Aşa se zice că dacă există 2 sisteme unul de canalizare şi unul de apă, ar 

trebui să funcţioneze în paralel. 

Barabas Lorant: Ar trebui făcut o reproiectare, să fie stabilit o chirie pentru folosirea 

terenului în cauză. 

Primar: prezintă prevederile hotărârii consiliului local din anul 2010, Apele Române a 

dat aviz favorabil pentru proiect. 

Bartok Iosif: Ar trebui să facem şi noi nişte măsurători. 

Secretar: Propun să invităm persoane care sunt responsabilii acestui proiect şi cu care 

am putea discuta problemele legate de proiect.  

Barabas Lorant: Ar trebui să avem şi noi informaţiile necesare. 

Primar: La o şedinţă ulterioară o să fie invitaţi persoanele competente. 

 

9. Diverse. 

Primar: prezintă demersurile făcute în legătură cu transportul deşeurilor. 

Papp Robert: Stingătoarele de la Căminul cultural din Beu lipsesc, rog să le trimiteţi 

înapoi. 

Biro Jozsef Attila: Ar trebui luate măsuri în legătură cu drumul spre Sântandrei – Poliţia 

are comptenţă conform legii pentru măsurarea vitezei de circulaţie. 

Viceprimar: Drumul bun este şi periculos, am discutat cu Poliţia în acest sens, dar 

colaboarea este foarte grea. 

Biro Jozsef Attila: Lângă Primărie ar trebui amplasat indicator de trecere pentru pietoni 

şi oglinda despre care am mai vorbit. Ar trebui reamplasate porţiile din lemn de la intrările în 

oraş. Drumul spre cimitirul din Sântandrei nu ar putea să fie cu sens unic? Ar trebui introdus 

curentul la casa mortuară din Sântandrei. 

Primar: Curentul poate să mai aştepte, avem generatoare, sunt lucrări mai importante 

de făcut acolo. 

Biro Jozsef Attila: Mulţumim pentru piatra adusă spre blocuri. În sala de sport panoul 

de baschet prezintă pericol, ar trebui scos după părarea mea. 
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Nagy Keresztesi Jeno: În legătură cu trecerea de pietoni în faţa Şcolii Generale ar trebui 

luate măsuri foarte urgent, Poliţia ar trebui să avertizeze persoanele care se opresc pe trecerea 

de pietoni, este pericol de accident, ar trebui trimise  somaţii şi părinţilor, sunt locuri de parcare 

în apropiere. 

Bartok Iosif: Dacă Poliţia nu colaborează cu noi să trimitem o sesizare la Poliţia 

Judeţeană. 

Nagy Imre: Şi eu propun să facem demersuri spre Poliţie. 

Oltyan Csaba Attila: Ar trebui să facem un proiect comun cu Poliţia în acest sens. 

Primar: puteţi invita pe dl. Tecaru  - şeful Poliţiei din Miercurea Nirajului,  dar eu nu 

voi participa,  nu are nici un sens. 

Matei Petru: Proprietarii autovehicolelor din Moşuni vor să discute cu dl. Primar, când 

o să le primiţi? drumul ar trebui reabilitat. 

Dr. Tokes Endre: Când se termină lucrările la Centrul de Îngrijire Medico – Social 

Niraj? 

Secretar: Executantul consideră că peste o lună se termină lucrăriile. 

Debreczeni Jozsef: A fost accident şi la Tâmpa în ziua în care a fost accident la 

Sântandrei, ar trebui amplasate indicatoare. 

Bartok Iosif: Care este situaţia cu chiriaşii de la Nirajul şi de la ANL? 

Bereczki Jeno: Se va lucra la căminul cultural din Sântana? 

Primar: deja se fabrică geamurile şi uşile. 

Matyas Janos: Se apropie Zilele Bocskai, ar trebui amenajat zona statuii. Se mai 

organizează programe caritabile de muncă voluntară de către Caritas? 

Oltyan Csaba Attila: Poliţia Locală nu funcţionează aşa cum ar trebui. Mă bucur pentru 

că la Liceu se fac lucrări de amenajare interioară, WC-uri interioare. În legătură cu Zilele 

Bocskai, aş dori să invit pe consilierii locali la  evenimentul cultural al elevilor, vom acorda 

diplome pentru cadrele didactice care au plecat de la unitatea noastră şcolară, evenimentul va fi 

pe data de 22.02.2015. 

Nagy Keresztesi Jeno: Ar trebui ca şi elevii cu rezultate deosebite să fie premiaţi cu 

această ocazie. 

Oltyan Csaba Attila: Ar trebui discutat această propunere în Consiliul de administraţie. 

Se acordă premii pentru elevi cu alte 2 ocazii. 
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Nagy Keresztesi Jeno: Premiile ar trebui acordate de către oraş. 

Nagy Imre: Şi în alte oraşe se acordă premiile la evenimentul de absolvire, la închierea 

anului şcolar. 

Papp Robert: Am auzit că se va asfalta drumul între Moşuni şi Beu, este adevărat? 

Primar: Avem un SF depus la Minister, poate o să primim finanţare şi pentru acest 

proiect. 

Viceprimar: prezintă problemele legate de  lucrăriile de reparaţii la reţeaua de iluminat 

public, care trebuie efectuate de către Electrica. 

Secretar: prezintă Cererea de chemare în judecată formulată de Prefectul Judeţului 

Mureş împotriva Primarului oraşului Miercurea Nirajului pentru obligarea la îndepărtarea 

steagului albastru –auriu al Consiliului Naţional Secuiesc, drapel arborat pe sediul Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

 

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

secretar. 

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

data de 28 ianuarie 2015 

 

 

     Preşedinte de şedinţă 

                        Oltyán Csaba Attila             Avizat - Secretar 

                Szentgyörgyi Ildikó 


