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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 24 iunie 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.  141 din 19 iunie 2015.   

Sunt prezenţi 15  consilieri locali. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Debreczeni József. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 27 mai 2015. 

Da: 15 

Nu: -  

 

 Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 24 iunie 2015. 

Primar: Propun să modificăm ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 37/28.05.2014. 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor pentru lucrările de Reparaţii curente 

necesare pentru întreţinerea imobilului Căminul cultural din Miercurea Nirajului, str. 

Sântana şi Extinderea Centrului de îngrijire medico-social Niraj. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 

37/28.05.2014. 

  3. Prezentarea programului Zilelor oraşului Miercurea Nirajului. 

 4. Diverse. 

 

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

Da: 15 

Nu: -  
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  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor pentru lucrările de reparaţii curente 

necesare pentru întreţinerea imobilului Căminul cultural din Miercurea Nirajului, str. 

Sântana şi Extinderea Centrului de îngrijire medico-social Niraj. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, din motive financiare se pot 

executa numai lucrările de reparaţii la imobilul situat în Pţa Bocskai Istvan nr. 54, iar 

valoarea lucrărilor ar fi de 44.000 lei. 

  Barabas Lorant : Consider că, suma este prea mare. 

  Primar : Trebuie să executăm şi lucrarea de amenajare a curţii de la imobilul situat în 

Pţa Bocskai Istvan nr. 54, deoarece această lucrare nu a fost inclusă  în bugetul proiectului de 

extindere a Centrului de Îngrijire Medico – Social Niraj. 

Preşedinte: Rog să se voteze, conform propunerii dlui Primar, executarea lucrărilor de 

reparaţii la imobilul situat în Pţa Bocskai Istvan nr. 54, în  valoarea de maximum 44.000 lei, 

sumă cu care se va rectifica bugetul local. 

Da: 15 

Nu: -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 

37/28.05.2014. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, mai ales în centrul oraşului  

sunt situaţii în care la intrarea în curţi spaţiul nu permite amplasarea racordurilor de apă şi de 

canalizare în afara intrărilor, iar în aceste cazuri trebuie amplasate racorduri, branşamante 

care suportă traficul cu autovehicule, dar aceste racorduri au o valoare mai mare cu 50 de 

euro/bucată, decât cele obişnuite, sumă din care 50 % se suportă de beneficiar, iar 50 % din 

bugetul local, iar în unele cazuri reţeau trebuie extinsă până la racordare cu mai mult de 10 m, 

în aceste cazuri propune o taxă de 100 lei/ml peste 10 metri. 

Nagy Imre: Nu se face lucrare de calitate, nu se respectă nivele, eu personal nu mai 

ştiu ce să zic la oameni când sunt întrebat. Nu am nimic cu angajaţii dar nu se poate face aşa 

ceva. 

Biro Jozsef Attila: Sunt de acord cu dl. Nagy Imre. 

Nagy Keresztesi Jeno: Cheltuielile trebuie compensate între ele, sunt cazuri în care 

este nevoie de numai 5 m de reţea în alte locuri de 15 m de reţea. 
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Preşedinte: În urma discuţiilor propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în sensul 

modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 37/28.05.2014, prin stabilirea taxei speciale pentru 

branşamentele şi racordurile speciale la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare în 

faţa imobilelor, rezistente la trafic, la suma de:  

1.) Sistem de canalizare:  845 lei pentru o familie şi persoanele juridice;  

2.) Sistem de apă: 735 lei pentru o familie şi persoanele juridice. 

 

  3. Prezentarea programului Zilelor oraşului Miercurea Nirajului. 

     Primar: prezintă programul Zilelor oraşului Miercurea Nirajului, arătând faptul că, în 

acest an 70.000 lei au fost alocaţi de la Consiliul Judeţean Mureş, iar suma de 16.000 Euro s-

a câştigat din proiect cu finanţare nerambursabilă. 

    Aş dori să inaugurăm Centrul de Îngrijire Medico – Social Niraj cu ocazia zilelor 

oraşului. Vom avea delegaţii din localităţiile înfrăţite, din oraşele Aszod şi Hajdudorog nu o 

să avem participanţi în acest an. 

  O să organizăm programe distractive pentru copii, programe sportive, concerte, 

concurs de frumuseţe, focuri de artificii, concurs off road. 

  Biro Jozsef Attila : Ar fi bine ca scena să fie amplasată lângă Biserica Reformată, nu 

în faţa Căminului cultural. Propun să acordăm o distincţie « post mortem » pentru dl. Csiki 

Sandor. 

  Oltyan Csaba Attila : Odată cu inaugurarea bibliotecii am putea organiza şi o 

expoziţie cu picturile oferite de dl. Hajdu Zoltan. 

  Papp Robert : Ar trebui să acordăm o disticţie şi dlui Szabo Istvan, a câştigat un 

concurs naţional de rally. 

  Barabas Lorant : Dra Tőkés Anna Erzsébet a participat la un concurs internaţional de 

lb. maghiară, consider că ar merita şi ea o distincţie. 

  Nagy Imre: În legătură cu amplasarea scenei sunt de acord cu dl. Biro Jozsef Attila. 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord cu programul prezentat. 

Da: 15 

Nu: -  
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4. Diverse. 

Primar: prezintă Hotărârea Consiliului de Administraţie a Şcolii Gimnaziale “Deak 

Farkas” în legătură cu creşa, sunteţi de acord ca să discut cu reprezentanţii Organizaţiei 

CARITAS despre acest subiect. 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord. 

Da: 15 

Nu: -  

 

Primar: De la magazinul Profi am primit oferta de colaborare în sensul că, în valoarea 

de 12.000 euro  + tva ar efectua lucrări de amanjare în curtea Primăriei, respectiv pavarea curţii 

în schimbul asigurării folosinţei unei suprafeţe de teren în vederea aprovizionării magazinului. 

Barabas Lorant: este o ofertă bună, numai să nu depoziteze ambalajele şi deşeurile în 

curtea Primăriei. 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord în principiu. 

Da: 15 

Nu: -  

 

Biro Jozsef Attila: Ar trebui invitat şeful Poliţiei la o şedinţă. 

Barabas Lorant: Ar trebui să facem un sistem de ventilaţie în Căminul cultural, căldura 

este insuportabilă. Sistemul de canalizare nu funcţionează în mod normal în str. Plopilor, trebuie 

făcut ceva. Ar trebui reparat asfaltul la intrarea în str. Plopilor. 

Barabas Lorant: Ar trebui amplasate limitatoare de viteză în str. Sântandrei vis a vis de 

str. Bisericii este pericol de accident. 

Nagy Imre: aşa am auzit că în curând se vor face lucrările de reparaţii şi de asfaltare a 

drumului în str. Sântana. Casa de lângă şcoala din Sântandrei este de vânzare. 

Primar: Ştiu, dar sunt probleme cu proprietarii şi moştenitorii acestora. 

Papp Robert: Locuitorii din satul Beu sunt nemulţumiţi pentru că, conducerea nu a 

evaluat pagubele după grindină. 

Biro Jozsef Attila: Zona verde din centrul oraşului nu se poate amenaja după lucrările 

de racordare la reţea? Vă rog să amplasaţi o oglindă la interesecţia de lângă Primărie, nu există 
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vizibilitate. Prezintă problema legată de repartizarea locuinţelor ANL. Am mai zis că, nu se poate 

ca utilajele Primăriei să lucreze pentru alte persoane. 

Nagy Keresztesi Jeno: Ar trebui piatră în 2 străzi din Tâmpa deoarece cu ocazia ploilor 

apele şi noroiul curg pe carosabil. 

Tokes Endre: Nu se poate renova faţada cabinetului medical? 

Oltyan Csaba Attila: Ar trebui curăţat sistemul de canalizare de la Grupul Şcolar. 

Novak Vilmos: Am avea nevoie de becuri în satul Dumitreşti. 

Bartok Iosif: Suntem prea îngăduitori cu Poliţia. 

Nagy Keresztesi Jeno: Poliţia a amendat pietonii în centru, în loc să supravegheze 

circulaţia. Ar trebui vopsite trecerile de pietoni. 

Bereczki Jeno: Podeţul peste Niraj ar trebui reparat. 

Keresztesi Erno Barna: Am trimis deja pe muncitorii de la Primărie să verifice starea 

podeţului. 

Fábián Ferenc: Drumurile de câmp vor fi amenajate?, oamenii se interesează. 

Nagy Keresztesi Jeno: Când am stabilit taxa pentru eliberarea atestatului de producător 

nu am avut în vedere faptul că, oamenii care predau laptele la prelucrători trebuie să cumpere 

într-un an 8 carnete de comercializare, ar trebui să reducem taxa, am discutat problema deja cu 

dna secretar. 

Secretar: prezintă Sentinţa nr. 690/2015, pronunţată de Tribunalul Mureş. 

Preşedinte: Constat faptul că, Consiliul Local solicită se se facă recurs. 

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 24.06.2015. 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Debreczeni József             Avizat - Secretar 

                         Szentgyörgyi Ildikó 
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