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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 27 mai 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. 125 din 22 mai 2015. 

   

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

Lipseşte consilierul local Fábián Ferenc. 

La şedinţă participă primarul şi secretara oraşului, Dl. Szücs Péter – vicepresedintele 

Organizatiei EMI. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. Consilier Debreczeni József. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 29 aprilie 2015. 

Da: 14 

Nu: -  

 

 Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 27 mai 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 mandatului dat reprezentantului autorităţii de 

a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor 

aferente Serviciului de apă şi de canalizare pe aria de operare a SC Compania Aquaserv S.A.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

400.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. 
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4. Diverse. 

 

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

Da: 14 

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: 14 

Nu: -  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului dat reprezentantului autorităţii de 

a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor 

aferente Serviciului de apă şi de canalizare pe aria de operare a SC Compania Aquaserv S.A.  

     Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

400.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, prevederile O.U.G. 2/2015. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  
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4. Diverse. 

Szücs Péter: Organizaţia EMI  - filiala din Miercurea Nirajului doreşte să sprijine 

comercianţii din localitate, ne-am gândit să amplasăm câteva bannere cu inscripţii de genul 

celor din  Odorheiu Secuiesc. 

Biro Jozsef Attila: Autoritatea locală poate interveni în sprijinul comercianţilor locali? 

Ar fi bine acest lucru. 

Primar: Nu putem interveni, trebuie să sprijinim comerţul liber. 

Barabas Lorant: Şi în cazul serviciilor de internet ne-am confruntat cu o astfel de 

problemă, ar fi bine să ne organizăm noi în calitate de agenţi comerciali din localitate şi să 

acţionăm împreună, am putea organiza întruniri din 2 în 2 săptămâni. 

Primar: Trebuie să convingeţi pe cumpărători, asta trebuie să fie preocuparea cea mai 

importantă a comercianţilor. 

Nagy Imre: Trebuie studiat piaţa, o societate comercială multinaţională poate face fel şi 

fel de promoţii, nu ştiu dacă are rost să cheltuiţi banii pe campanii. 

Biro Jozsef Attila: Trebuie să discutăm cu comercinaţii. 

Papp Robert: Aşa ştiu că, la magazinul „Profi” deja au fost angajate persoane din 

localitate. 

Matyas Janos: Magazinele din localitate ar putea să facă nişte promoţii la anumite 

produse ca să-i convingă pe cumpărători. 

       Szücs Péter:Aş dori să găsim o cale prin care să comunicăm către populaţie. 

   Primar: Putem organiza o întâlnire cu reprezentanţii societăţilor comerciale în data de 

02.06.2015, orele18. 

   Novak Vilmos: asemenea probleme există şi la piaţă. 

   Primar: Consider că la piaţă nu sunt astfel de probleme. 

   Matei Petru: Am amenaja piatra la marginea drumului spre Moşuni dacă sunteţi de 

acord. Vă rog să faceţi staţiile. 

   Primar: Sunt de acord, se rezolvă şi problema staţiilor. 

   Bereczki Jeno: În strada Varga ar trebui 2 becuri, podeţul peste Niraj ar trebui reparat. 

   Biro Jozsef Attila: Duminică o să organizăm manifestările legate de „Prinţul Csaba” şi 

o să ieşim la mormântul fostului consilier local Csiki Sandor.  
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Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar şi secretara 

orasului. 

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

data de 27 mai 2015. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Debreczeni József             Avizat - Secretar 

                         Szentgyörgyi Ildikó 
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