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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 25 martie  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. 61 din 20 martie 2015. 

   

Sunt prezenţi 12  consilieri locali. 

Lipsesc consilierii locali Barabás Loránt, Fábián Ferenc, Novák Vilmos. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului, dl. Benő Barna – 

Preşedintele  „Asociatiei de Dans Bekecs Tancegyesulet „. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. Consilier Oltyán Csaba Attila. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 25 februarie 

2015. 

Da: 12 

Nu: -  

 

      Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 25 martie 2015. 

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

         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 Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 73/17.02.2014, referitor la aprobarea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2015. 
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  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 1177 

din  17.05.1999. încheiat cu Dl. Oprea Petru. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea 

funcţionării şi dezvoltării Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al 

judeţului Mureş. (S.M.U.R.D.) – EPA Miercurea Nirajului. 

  8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferente 

locuinţelor ANL situate în oraşul Miercurea Nirajului pentru titularii de contracte de 

închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor pe specialităţi a membrilor 

comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 

  10. Prezentarea situaţiei locuinţelor ANL şi a cererilor depuse de către chiriaşi. 

  11. Discutarea propunerilor formulate de către Poliţia Locală al oraşului Miercurea 

Nirajului. 

 12. Diverse.  

Da: 12 

Nu: -  

 

  Matei Petru: Multumesc pentru piatra adusă în satele Mosuni, Veta, Beu. 

  Benő Barna: O să primim în acest an banii alocati în bugetul local pentru Asociatia de 

Dans Bekecs Tancegyesulet? Contabilitatea nu a pus în executare solicitarea noastră pe motiv 

de lipsă de fonduri financiare. 

  Primar: Am promis acest lucru cu ocazia sedintei anterioare. 

  Benő Barna: O să avem si angajati în acest an, trebuie să stiim dacă vom primi banii 

sau nu.   
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  Primar: Nu stiu de unde vom lua banii necesari, o să discut despre acest lucru cu 

contabilul ca să rectificăm bugetul. 

  Benő Barna: Primim finantare si de la Guvernul României, de 2*6.000.000 ft. 

  Primar: Asociatia de Dans Bekecs Tancegyesulet este o organizatie în folosul 

comunitătii, vă rog ca să asigurati cursurile de dans pentru copii din Miercurea Nirajului, în 

mod gratuit, să nu le cereti câte 25 de lei/lună. 

  Secretar: Destinatia sumelor alocate de către Consiliul Local în favoarea Asociatia de 

Dans Bekecs Tancegyesulet trebuie foarte bine stabilit, iar activitătiile organizate de Asociatie 

trebuie să fie în folosul comunitătii din Miercurea Nirajului. 

  Nagy Keresztesi Jenő: 25 de lei nu este o sumă mare, familiile ar putea suporta această 

sumă lunar, nu este obligatoriu ca această activitate să fie asigurat în mod gratuit. 

  Debreczeni Jozsef: Consider că, copii din Miercurea Nirajului nu ar trebui să plătesacă 

având în vedere faptul că, Consiliul local alocă sume pentru sustinerea activitătii organizatiei. 

  Bartok Iosif: Ar trebui separate lucrurile, contributia Consiliului local să fie acordată  

pentru finantarea cursurilor de dans organizate copiilor din Miercurea Nirajului, iar suma de 

25 de lei/lună să fie achitat de părinti pentru cumpărarea costumatiei dansatorilor. 

 

   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: 12 

Nu: -  

 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 73/17.02.2014, referitor la aprobarea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2015. 

  Secretar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 
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Nu: -  

 

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

Miercurea Nirajului. 

  Contabil: Cel mai important lucru la un buget este venitul, facturile nu pot fi plătite în 

momentul în care acestea se emit, trebuie să avem fondurile financiare necesare pentru plata 

acestora. În data de 20.03.2015 s-a emis o Dispozitie de Primar, care  trebuie aprobat. Pentru 

achitarea contravalorii autoutilitarei destinat transportului de deseuri mai trebuie 17.000 lei, 

avem restantă la plata clădiriilor cumpărate la licitatie publică de la lichidatorul SC NIRAJUL, 

Avem nevoie de fonduri și la reamenajarea căminului cultural – sala de probă. 

  Primar: Autoutilitara pentru transportul deseurilor a costat 8.000 de Euro+TVA, la 

SMURD contributia în acest an creste cu 15%, despre acest lucru a avut cunostintă si 

contabilul. Cheltuielile legate de reabilitarea clădirii Primăriei am putea asigura în trim. III. 

Avem PT pentru asfaltarea a 2 străzi, str. Liliacului, str. Pompierilor – pentru trim. III am avea 

nevoie de 600.000 lei. 

  Contabil: Trebuie stabilit de unde vom lua sumele necesare. 

  Biro Jozsef Attila: În centru se vor face lucrări în acest an? 

  Primar: Prezintă problema racordării Centrului de Îngrijire Medico – Social la reteau 

societătii Electrica. Conform avizului de racordare trebuie plătit o taxă de 102.000 lei, trebuie 

să asigurăm si această sumă din bugetul local. Nu s-a proiectat în Centrul de Îngrijire Medico – 

Social sistem de ventilatie, am putea sigura finantarea acestor lucrări din fondurile alocate 

pentru bugetul proiectului. La piată am avea nevoie de 70.000 de lei, din care 50.000 lei ar 

costa o casă traditională pe piată pentru vânzarea diferitelor produse traditionale, ar trebui să 

împrejmuim piata ca să-l putea autoriza. Acum ar fi necesar să alocăm bani după cum 

urmează: 30.000 lei pentru Asociatia de Dans Bekecs Tancegyesulet, 50.000 lei pentru 

Asociatia Sportivă, pentru Căminul cultural si Casa mortuară din Sântandrei 70.000 lei, pentru 

organizarea concursului Kurutty destinat eleviilor 10.000 lei, în acest an iarăsi Miercurea 

Nirajului ar fi  organizatorul concursului, pentru Asociatia Corală Bocskai Istvan 12.000 lei. 

  Contabil: Si la racordările la reteaua de canalizare ar mai trebui să punem bani, de 

unde să mai punem 400.000 lei în plus în bugetul local? 
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  Oltyan Csaba Attila: străziile Bisericii, Nirajului ar trebui măcar să fie pietruite, sunt de 

acord ca să alocăm bani si Asociatiei Bekecs, dar trebuie să asigurăm o formă si localitătii.  

  Viceprimar: Ar trebui să alocăm bani si pentru finantarea cursurilor de arte martiale.  

  Nagy Keresztesi Jeno: Să alocăm bani din bugetul local numai pentru participarea la 

diferite concursuri, nu pentru pregătirea copiilor. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 1177 

din  17.05.1999 încheiat cu Dl. Oprea Petru. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Biro Jozsef Attila: Are vreo influentă cu privire la Directoarea Căminului cultural? 

  Primar: Nu. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  
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  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea 

funcţionării şi dezvoltării Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al 

judeţului Mureş. (S.M.U.R.D.) – EPA Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, este nevoie de hotărâre de 

consiliu prin care să fie aprobat Acordul de parteneriat, considerând că, este nevoie de acest 

serviciu. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

  8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferente 

locuinţelor ANL situate în oraşul Miercurea Nirajului pentru titularii de contracte de 

închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani. 

  Biro Jozsef Attila: Majorarea să nu fie mai mare de 50 %. 

  Primar: Propun 250 de lei în cazul apartamentelor cu 2 camere. 

  Președinte:  În urma discutiilor purtate s-au formulat următoarele propuneri:  Chiria 

lunară pentru închirierea locuinţelor ANL situate în oraşul Miercurea Nirajului în cazul  

titularilor de contracte de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani să fie după cum 

urmează: 

-  pentru apartamentul cu 1 cameră: 144 lei/lună. 

-  pentru apartamentul cu 2 camere, cu 1 terasă: 204 lei/lună. 

-  pentru apartamentul cu 2 camere, cu 2 terase: 216 lei/lună. 

  Pentru titularii de contract care nu au implinit vârsta de 35 de ani se pastrează condiţiile 

contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei. 

  Primar : Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 1 an începând cu data de 

01.05.2015, trebuie să vă aducem la cunostintă faptul că, sunt persoane care nu locuiesc în 

apartamentele închiriate. Din chirie strângem mai multi bani, decât din vânzarea 

apartamentelor, pentru că numai 1% ar revine institutiei noastre din valoarea de vânzare a 

apartamentelor. 

  Nagy Keresztesi Jeno: Corect ar fi să prelungim contractele numai acelor chiriasi care 

si locuiesc în apartamentele închiriate. 
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  Primar: Pesoanele cărora le-au fost repartizate apartamente, dar nu au respectat 

prevederile contractelor de închiriere si au subînchiriat locuintele sunt:  

  - în blocul de la nr.  5 Simonfi Csaba 

  - în blocul de la nr.  6  Nagy (Haboczki) Zsuzsanna – apartamentul nr. 17 

        Orban Hajnalka – apartamentul nr. 25 

  Președinte:  Propun ca să procedăm conform legii. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor pe specialităţi a membrilor 

comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 

  Secretară: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

  10. Prezentarea situaţiei locuinţelor ANL şi a cererilor depuse de către chiriaşi. 

  Secretara orasului a prezentat situaţia locuinţelor ANL şi a cererilor depuse de către 

chiriaşi. 

 

  11. Discutarea propunerilor formulate de către Poliţia Locală al oraşului Miercurea 

Nirajului. 

  Biro Jozsef Attila: Autovehicolele nu au voie să iasă pe drumurile publice cu noroi, 

trebuie stabilit o sanctiune în acest sens.  

  Viceprimar: Ar trebui să angajăm 2-3 persoane la Politia Locală, ca să fim eficienti. 

Comuna Acătari este etalon în acest sens, ar trebui să avem un sef care să organizeze 

activitatea. 

  Bartok Iosif: Conducerea ar trebui să sanctioneze pe politistii locali, dacă nu îsi fac 

datoria. 
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 12. Diverse.  

  Matyas Janos: Am avea nevoie de buldescavator la lac, ar trebui trimis o somatie la 

postă ca să repare trotuarul din fata imobilului. 

  Bereczki Jeno: Ar trebui reparat podul peste Niraj spre Sântana, în str. în care 

domiciliază dl. Nagy Lazar ar trebui să puneti un inel în sant pentru podet, problema lucrărilor 

efectuate la râul Niraj. 

  Bartok Iosif: Pentru asigurarea functionării târgului de animale ar trebui încheiat un 

contract cu un medic veterinar. 

  Debreczeni Jozsef: Ar trebui 4 inele pentru podul de lângă biserică. 

  Dr. Tokes Endre: Imaginea orasului după iarnă nu este deloc bună, sunt multe deseuri 

împrăstiate, periodic ar trebui strânse. 

  Viceprimar: Ar trebui să montăm mai multe cosuri de gunoi. 

  Primar: în cadrul programului „Scoala altfel”, am rugat pe Directoarea Scolii Generale 

să strângă cu elevii deseurile din Sântandrei si  din Tâmpa. 

   Biro Jozsef Attila: Asemenea probleme sunt si în str. Cimitirului, ar trebui cuprins si 

această stradă în program. Amenajarea centrului se va face în acest an? 

  Primar: Sper că vom reusi să facem si această lucrare în acest an. 

  Biro Jozsef Attila: În continuare sustin că, am avea nevoie de un muzeu al satului în 

Miercurea Nirajului, ar trebui să organizati o sedintă cu locuitorii din Sântandrei. Ar trebui să 

alocati fonduri si pentru Asociatia EMI, ar trebui 3 inele în strada Szakadat, avem probleme cu 

lucrătorii de la Apele Române, strică drumul pietruit de noi.  

  Pap Robert: Ar trebui inele si în satul Beu, după somatiile trimise proprietarii de imobile 

au curătat santurile, iar bovinele strică marginea santurilor. 

  Viceprimar: Asemenea probleme sunt si în Sardu Nirajului. 

  Primar: prezintă problemele legate de amenajarea Nirajului şi avizul dat de Organizatia 

NATURA 2000. Săptămâna trecută lucrăriile au fost oprite, trebuie să asteptăm ce măsuri vor fi 

luate de către Apele Române, a fost anuntată si Garda de Mediu cu privire la ilegalitătiile 

făcute de către reprezentantii de la Apele Române. 

 

 



 9 

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 martie 2015. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Oltyán Csaba Attila             Avizat - Secretar 

                         Szentgyörgyi Ildikó 


