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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 27 iulie 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.  229 din 22 iulie 2015.   

Sunt prezenţi 12  consilieri locali. 

Lipsesc consilierii locali: Fabian Ferenc, Matei Petru, Debreczeni Jozsef. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului, Directoarea Scolii 

Gimnaziale „Deák Farkas” Dna Nagy Eszter Gizella. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Biro Jozsef Attila. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 24 iunie 2015. 

Da: 12 

Nu: -  

 

 Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 27 iulie 2015. 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 

cadrelor didactice  

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

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C 

„Compania Aquaserv” S.A  și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului.   

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Fundaţia FAER în vederea 

implementării programului „Şcoală după Şcoală”, partea proiectului „Incluziune socială şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” în anul şcolar 

2015/2016. 
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  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii pentru 

Garda de intervenţie nr. 2 Miercurea Nirajului din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş şi pentru SMURD – punct de lucru Miercurea 

Nirajului. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei solicitări la Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş în vederea transmiterii gratuite a 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Dr. 

Molnár Miklós nr. 1, aflat în proprietatea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în 

administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş în 

favoarea oraşului Miercurea Nirajului. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în 

vederea prestării unor munci necalificate, în domeniul curăţenie şi întreţinere spaţii verzi cu 

Penitenciarul Tg. Mureş, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate. 

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

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor „Zilele oraşului 

Miercurea Nirajului” în perioada 31.07.2015 – 02.08.2015. 

            9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanelor din oraşul Miercurea 

Nirajului cărora se acordă diplome şi distincţii cu ocazia Zilelor oraşului în anul 2015. 

          10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului. 

          11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

        12. Discutarea cererii depuse de dl. Bács Zsolt. 

        13. Discutarea cererii depuse de Asociaţia Naţională a Surzilor din România în numele 

domnului Puczi Albert, domiciliat în oraşul Miercurea Nirajului, sat Şardu Nirajului nr. 2/A. 

          14. Diverse. 

 

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

Da: 12 

Nu: -  
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  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 

cadrelor didactice. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

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

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C 

„Compania Aquaserv” S.A  și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului.   

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Fundaţia FAER în vederea 

implementării programului „Şcoală după Şcoală”, partea proiectului „Incluziune socială şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” în anul şcolar 

2015/2016. 

  Primar: prezintă propunerea primită din partea FAER, arătând faptul că din discutiile 

purtate rezulta faptul că este vorba de o cofinantare de 10%.  

  Bartok Iosif: Este un  ajutor pentru copii, însă este un sacrificiu mare pentru oras. 

  Nagy Eszter: Ar fi un program bun. 

Preşedinte: Rog să se voteze, să oferim cofinantare de 10% si nu de 35 % cum solicită 

FAER. Să fie trimis un răspuns în acest sens, votarea proiectului de hotărâre se amână. 

Da: 12 

Nu: -  
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  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii 

pentru Garda de intervenţie nr. 2 Miercurea Nirajului din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş şi pentru SMURD – punct de lucru 

Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, propune încheierea 

contractului de comodat pe o durată de 1 an. 

Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei solicitări la Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş în vederea transmiterii gratuite a 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Dr. 

Molnár Miklós nr. 1, aflat în proprietatea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în 

administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş în 

favoarea oraşului Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Bartok Iosif: În momentul nationalizării pe terenul respectiv nu au existat constructii. 

  Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în 

vederea prestării unor munci necalificate, în domeniul curăţenie şi întreţinere spaţii verzi cu 

Penitenciarul Tg. Mureş, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, aparatul Primăriei nu poate 

executa toate lucrările în domeniul curăteniei si întretinerii spatiilor verzi. Cei din Sângeorgiu 

de Mures folosesc de mai mult timp persoanele private de libertate pentru efectuarea acestor 

lucrări. 

  Bartok Iosif: Oare sunt aomeni care vor face treabă bună? 
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  Nagy Imre: Consider că, nu este un lucru bun să aducem astfel de aomeni în localitatea 

noastră. 

  Oltyan Csaba Attila: Trebuie să întelegem că, un singur om nu poate să strângă gunoiul 

si din piată si din centru. 

  Nagy Imre: Consider că, acesti oameni sunt surse de pericol. 

  Barabas Lorant: Putem încerca si pe urmă decidem dacă apelăm sau nu la serviciile lor. 

  Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 11 

Nu: 1 (Nagy Imre) 

 

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

  Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor „Zilele oraşului 

Miercurea Nirajului” în perioada 31.07.2015 – 02.08.2015. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

            9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanelor din oraşul Miercurea 

Nirajului cărora se acordă diplome şi distincţii cu ocazia Zilelor oraşului în anul 2015. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Nagy Keresztesi Jeno: Trebuie să elaborăm o metodologie pe baza  căruia acordăm 

premiile si distinctiile 

  Presedinte: Propunerile sunt:  

  Szabó István – activitate sportivă 
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  Tőkés Anna Erzsébet – activitate culturală şi educativă si câte un premiu în bani de 

2.000 de lei. 

 Dr. Tokes Endre: As dori să acordăm cu acest prilej o distinctie si dlui profesor Nagy 

Imre, care a pregătit pe Tőkés Anna Erzsébet la concurs, iar premiul în bani va fi împărtit în 

mod egal. 

Nagy Eszter: Este o idee bună ca să acordăm premiile cu ocazia Zilelor orasului. 

Dr. Tokes Endre: Propun ca să acordăm premiile si distinctiile cu ocazia Zilelor 

orasului pentru activitateea culturală, sportivă din anul anterior, iar cu ocazia Zilelor Bocskai 

să acordăm premii si distinctii pentru activitătiile desfăsurate pe o perioadă îndelungată. 

  Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

          10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului. 

 Secretar : prezintă proiectul de hotărâre.  

  Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

          11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, au fost alocati 100.000 lei pentru poduri. 

  Preşedinte: Rog să se voteze,  

Da: 12 

Nu: -  

 

        12. Discutarea cererii depuse de dl. Bács Zsolt. 

  Biro Jozsef Attila: Eu personal asa stiu că actele privind terenul din Sântandrei nu sunt în 

regulă. 
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  Bartok Iosif: Nu sunt de acord ca să dăm un teren din proprietatea noastră în proprietatea 

altuia. 

  Nagy Keresztesi Jeno: Am putea da terenul în folosintă. 

  Nagy Imre: Să amânăm luarea unei astfel de decizii trebuie verificat situatia terenurilor. 

  Primar: Sunt probleme cu chiriasul care locuieste în imobilul de pe acest teren. 

  Bartok Iosif: Chiriasul să nu stabilească reguli pentru nimeni cu privire la teren. 

  Presedinte: Se amână luarea unei decizii cu privire la terenul în cauză. 

 

        13. Discutarea cererii depuse de Asociaţia Naţională a Surzilor din România în numele 

domnului Puczi Albert, domiciliat în oraşul Miercurea Nirajului, sat Şardu Nirajului nr. 2/A. 

  Barabas Lorant: Nu putem da teren, odată că nu avem de unde să dăm si în al doilea rând 

dacă dăm la o persoană trebuie să dăm si altora. 

 

          14. Diverse. 

 Nagy Eszter Gizella : Clubul Sportiv din Tg. Mures – Dl. Gyarmati a propus ca să 

organizăm activitatea sportivă pentru copii – judo- în imobilul situat în str. Trandafirilor nr. 79, 

ar aduce covorul special, ar veni si un antrenor ca să se ocupe cu copii, ar trebui amenajat sala. 

 Viceprimar: După manifestările Zilele orasului ne vom ocupa de acest lucru. 

 Bereczki Jeno: Această activitate nu ar fi bine să fie organizat în sala de mese de la 

fostul Centru de Plasament? 

 Primar: În cadrul unui program în anul 2017 ar trebui să primim o delegatie de 50 – 60 

de persoane din localitatea înfrătită cu orasul Szerencs, ar fi cazati la noi, sunteti de acord? 

 Presedinte: Constat că, Consiliul Local este de acord în principiu. 

 Primar: Rezultatul bacalaureatului este o temă frecventă în aceste zile, pentru acest 

motiv ne –am gândit la mai mai multe variante. Au fost organizate sedinte ale Consiliilor de 

Administratie a celor 2 unitati scolare din localitate si s-a discutat despre posibilitatea 

comasării celor 2 unităti. Cunoasteti problemele cu care ne confruntăm trebuie să găsim în cel 

mai scurt timp posibil o cale de rezolvare.  

 Nagy Eszter Gizella: Un om nu poate coordina cele 2 unităti scolare, sunt prea multi 

elevi, noi avem 875 de elevi, avem copii de la vârsta de 2 ani până la 14 ani în unitatea noastră. 
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 În Sângeorgiu de Pădure într-adevăr există o singură unitate de învăţământ însă acolo 

numărul elevilor este aproximativ egal cu nr. elevilor din Şcoala Gimnazială din Miercurea 

Nirajului, avem clase în 8 locuri şi acest lucru îngreunează situaţia, dacă încă 400 de elevi şi 

personalul didactic ar fi arondat la aceaşi unitate de învăţământ s-ar crea un caos total. În 

Miercurea Nirajului nu cred că este o idee bună să avem numai o singură unitate de învăţământ 

până nu vrea Inspectoratul şcolar să desfiinţeze o unitate cu personalitate juridică să nu facem 

noi acest lucru din propria iniţiativă. 

 Oltyan Csaba Attila: Sunt probleme şi cu rezultatul bacalaureatului, o să avem 

probleme şi cu cadrele didactice, pentru că, alocaţiile le primim în funcţie de numărul elevilor, 

iar acest număr scade de la an la an. O parte dintre copii din Miercurea Nirajului pleacă în alte 

şcoli, ei sunt elevii cu rezultate bune, la noi vin copii din localităţiile învecinate, noi ca şi 

unitate de învăţământ putem face orice pentru că, totdeauna vor exista copii care pleacă la Tg. 

Mureş sau în alte oraşe mari pentru a învăţa. Părinţii copiilor din Eremitu ar solicita serviciile 

internatului şcolar. Cu singuranţă ar exista o persoană care ar putea coordona unitatea de 

învăţământ comasată, în acest sens există exemplul de la Sângeorgiu de Pădure. Eu personal 

aşa văd că, comasarea celor 2 unităţi şcolare ar aduce avantaje, spun asta cu toate că ştiu cât 

de greu să conduci o unitate de învăţământ. 

 Biro Jozsef Attila: Nu înţeleg de ce doreşte comasarea celor 2 unităţi şcolare, care ar fi 

avantajul? Ar exista o unitate cu personalitate juridică care atrage după sine faptul că, vor 

exista mai puţine persoane cu atribuţii de conducere şi numărul personalului administrativ s-ar 

reduce. 

 Bartok Iosif: Nu cred că, comasarea celor 2 unităţi şcolare ne-ar ajuta. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Sigur s-ar reduce număr personalului de conducere şi a 

personalului administrativ în caz de comasare a celor 2 unităţi şcolare. Trebuie găsit un 

Director în locul Dnei Nagy Eszter, comasarea nu este o idee bună. 

 Primar: Pentru mine este important ca să cunosc poziţia Consiliilor de administraţie a 

celor 2 unităţi şcolare, părerea Consiliului local, încerc să găsim soluţia cea mai bună pentru 

rezolvarea acestei situaţii. 
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 Nagy Eszter Gizella: Copii talentaţi trebuie sprijiniţi chiar dacă pleacă din localitate. 

Problema cadrelor didactice se poate rezolva prin consorţiu, internatul şcolar nu mai poate 

funcţiona din lipsa elevilor. 

 Nagy Keresztesi Jeno: Elevii pot fi cazaţi şi la familiile din Miercurea Nirajului. 

Calitatea ar trebui să existe în şcoală, astfel ar veni şi elevii, chiar dacă pierdem câteva posturi 

trebuie asigurat calitatea în şcoală. 

 Barabas Lorant: Am participat la şedinţele consiliilor de administraţie din cele 2 

unităţi şcolare, nu prea există puncte care ar atrage după sine comasarea unităţilor şcolare, 

eventual faptul că, un profesor ar educa copii de la clasa a V-a până la clasa a XII- a. În Şcoala 

Gimnazială deja s-a început un proces prin care se încearcă să fie asigurat calitatea 

învăţământului. 

 Consider că, trebuie să aduc la cunoştinţa Dvs. faptul că, cu ocazia şedinţei celor 2 

consilii de administraţie procesul verbal nu a fost corect întocmit, noi am semnat pentru că, am 

fost de bună credinţă, dar trebuie corectat procesul verbal aşa cum a decurs toată discuţia. 

 Trebuie lucrat în fiecare unitate din materialul existent, poate trebuie schimbat 

mentalitatea, metoda de predare, nu se poate afirma faptul că, în viitor rezultatele vor fi şi mai 

rele. 

 Nagy Imre: Există lipsă de elevi, dar trebuie să acceptăm şi faptul că, elevii din alte 

regiuni nu sunt mai deştepţi decât copii noştrii, problema este că mai bine renunţaţi la calitate 

decât să renunţaţi la câteva cadre didactice. 

 Oltyan Csaba Attila: Începând cu următorul an şcolar vom face schimbări, nu trebuie 

neapărat să termine toţi elevii clasele. 

 Nagy Imre: Trebuie să acceptăm faptul că, nu mai sunt profesori de genul dnei profesor 

Janka.  

 Dna profesoare care a întocmit acel proces verbal trebuie să răspundă pentru ceea ce a 

făcut, este inadmisibil de la un profesor român – maghiar. 

 Biro Jozsef Attila: Nu este posibil ca un profesor de la Liceu să zică, că trebuie să 

înceapă treaba de la 0 în clasa a 9-a la predarea materialului din lb. şi literatura română. 
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 Primar: Calitatea înseamnă ca profesorul să schimbe mentalitatea şi nu faptul ca toţi 

elevii să fie corigenţi. O să adresez o întrebare dlui consilier Barabas Lorant, în ce condiţii ar fi 

dat pe copilul lui la Liceul din Miercurea Nirajului? 

 Biro Jozsef Attila: Trebuie să acceptăm şi faptul că, bacalaureatul din zilele de astăzi 

este mult mai greu decât a fost pe vremuri. 

 Nagy Kereszetesi Jeno: Profesorii nu numai cei din Miercurea Nirajului caută 

motivaţie, trebuie compensaţi, salariile sunt mici, trebuie să ne gândim la soluţii prin care am 

putea sprijini profesorii. 

 Primar: Consider că trebuie înbunătăţit relaţia dintre cele 2 unităţi şcolare. 

 Nagy Imre: Sunt curios de rezultatele obţinute de elevii din Miercurea Nirajului, care 

au plecat în alte şcoli. 

 Viceprimar: Şi în vremurile noastre a existat o selecţie, profesorii ar trebuie să fie mai 

serioşi, cum a fost profesorul Adorjani, dna Gyorfi, dl. profesor Laszlo Janos.  

 Barabas Lorant: Până când liceul nu asigură calitate, elevii buni vor pleca în alte şcoli. 

Copilul meu ar fi rămas în Miercurea Nirajului în cazul în care ar fi fost mai mulţi elevi cu care 

poate concura şi ar trage clasa în sus, în acest moment liceul din Miercurea Nirajului nu poate 

asigura acest lucru. 

 Nagy Kereszetesi Jeno: trebuie atras şi atenţia profesorilor pentru că sunt răspunzători 

de calitatea învăţământului. 

 Oltyan Csaba Attila: Există contrapăreri, există elevi care au plecat din liceul nostru şi 

urmează cursurile la 2 facultăţi de stat. 

 Nagy Imre: Dacă eu aş fi directorul a-şi sfătui pe profesorii de limba şi literatura 

română să nu respecte programul de învăţământ ci mai bine să  înveţe pe elevi să vorbească în 

limba română. 

 Dr. Tokes Endre: Nu părinţii decid cu privire la şcoala la care se înscrie copii, este 

opţiunea copiilor. 

 Nagy Eszter: Suntem norocoşi pentru că profesoarele de limba română în Şcoala 

Gimnazială sunt foarte bune, ne-ar trebui un profesor de matematică bun. 
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 Primar: Părinţii trebuie convinşi că pedagogii au grijă de copii lor, iar profesorii 

trebuie să evalueze şi să decidă pentru fiecare elev în parte care sunt materiile la care se 

descurcă cel mai bine, nu putem să avem pretenţia ca fiecare elev să fie bun la toate materiile. 

 Bartok Iosif: Şanţurile în str. Trandafirilor ar trebui cosite. 

 Dr. Tokes Endre: Multumesc pentru lucrările de reparatii la cabinetul medical. 

 Nagy Imre: Care este situaţia cu construcţia din metal din curtea Primăriei, acest lucru 

nu s-a discutat în şedinţa Consiliului Local.  

 Primar: Încă avem planuri, dar dacă doriţi putem renunţa şi la ceea ce s-a făcut până 

acum. 

 Barabas Lorant: Am curăţat cimitirul unitarian, Consiliul Local are competenţa să 

demoleze construcţii aflate în stare degradată? În vecinătatea mea locuiesc persoane dubioase. 

 Biro Jozsef Attila: Ar trebui să amplasăm denumirile străzilor, trecerea de pietoni de 

lângă Primărie, ar trebui oglindă în intersecţie, ar trebui amenajat centrul oraşului în sus de 

Primărie. 

 

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 27.07.2015. 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Biró József Attila                       Avizat - Secretar 

                         Szentgyörgyi Ildikó 
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