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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 25 noiembrie 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. 328 din 20 noiembrie 2015. 

   

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

Lipseşte consilierul local  Fabian Ferenc. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretara oraşului, consilierul contabil. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. Consilier Nagy Keresztesi Jenő 

Preşedinte: Rog să se voteze procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29 

octombrie 2015. 

Da: 14 

Nu: -  

 

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

1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice 

de la Şcoala Gimnazială „Deák Farkas” din oraşul Miercurea Nirajului. 

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

Miercurea Nirajului. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de 

îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea 

Organizaţiei Caritas Alba Iulia  - Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2016. 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă, situate în str. Trandafirilor nr. 91, aflate în proprietatea oraşului Miercurea 

Nirajului.   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării domeniului public pentru lucrarea 

„Alimentare cu energie electrică Staţie de tratare şi captare a apei Miercurea Nirajului. 

6. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor  O.U.G. nr. 44/2015, privind 

acordarea unor facilităţi fiscale. 

7. Discutarea propunerii de vânzare nr. 492/03.11.2015 al SC OMV PETROM S.A. 

8. Prezentarea invitaţiei primite din partea oraşului Szerencs. 

9. Discutarea unor cereri primite din partea locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului.  

10. Diverse. 

 

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

Da: 14 

Nu: -  

 

1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice 

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 rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

Contabil: prezintă propunerea pentru rectificarea bugetului local, arătând faptul că, 

bugetul local se rectifică cu suma de 1.932.000 lei, suma de 403.000 lei s-a repartizat din TVA, 

din care 341.000 lei drepturi băneşti acordate cadrelor didactice în urma litigiilor. 220.000 lei s-

a repartizat pentru repararea drumurilor, avem facturi de gaz, curent electric care trebuie 

achitate, pentru întreţinerea parcului 25.000 lei, 50.000 lei pentru regenerare fond silvic, 9.000 

lei ajutor pentru încălzirea cu lemne. 
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Secretar: Bugetul nu trebuie rectificat la capitolele cultură şi sport? 

Contabil: Nu. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de 

îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea 

Organizaţiei Caritas Alba Iulia  - Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2016. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă, situate în str. Trandafirilor nr. 91, aflate în proprietatea oraşului Miercurea 

Nirajului.   

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând  faptul că, propunerea este de 1,5 

E/mp/lună. 

  Bartok Iosif : Consider că, este o propunere corectă. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării domeniului public pentru lucrarea 

„Alimentare cu energie electrică Staţie de tratare şi captare a apei Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  
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6. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor  O.U.G. nr. 44/2015, privind 

acordarea unor facilităţi fiscale. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, propunerea este să fie 

acordat facilitate fiscală de 50 % din majorările de întârziere în cazul plătii integrale a 

debitului restant către bugetul local până la data de 31 martie 2016. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

7. Discutarea propunerii de vânzare nr. 492/03.11.2015 al SC OMV PETROM S.A. 

Viceprimar: propun 100 lei/ar. 

Bartok Iosif: Terenul în cauză ar trebui cumpărat de Parohia Reformată, pentru că a 

fost în proprietatea lor. 

Matyas Janos: Si Parohia Reformată a trimis ofertă de cumpărare de 2-3 ori. 

Preşedinte: Propunerea este de 1500 lei, rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

Se va trimite ofertă de cumpărare cu suma de 1500 lei. 

  

8. Prezentarea invitaţiei primite din partea oraşului Szerencs. 

  Primar: prezintă invitatia primită. 

 

9. Discutarea unor cereri primite din partea locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului.  

Viceprimar: prezintă problemele legate de racordarea la reteau de canalizare, există 

persoane care nu vor să plătească nici taxa de racordare si nici taxa de întretinere lunară. 

Bartok Iosif: Propunerea mea este ca fiecare persoană trebuie să se racordeze la reteau 

de canalizare si să plătească taxa aferentă, iar în cazul în care apele uzate curg în sant să fie 

sanctionati. 

Dr. Tokes Endre: Prevederile legale interzic ca apele uzate să curgă în santuri. 
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Barabas Lorant: Problemele tehnice din str Plopilor si strada Sperantei s-au 

rezolvat?Există persoane care au achitat taxa de racordare la reteaua de apa si încă nu pot 

folosi apa din sistem, cred că ar trebui să le restituim aceste taxe. 

Nagy Keresztesi Jeno: Si eu sunt de părere că, pe bază de cerere ar trebui să restituim 

sumele achitate cu titlu de taxă de racordare la sistemul de alimentară cu apă, în cazurile 

temeinice. 

Csizmadia Gyorgy: Sunt de părere să nu restituim taxele, deoarece taxa este pentru 

branşament, iar bransamentele sunt făcute, faptul că, apa nu poate fi folosită deocamdată este 

doar o chestiune de timp. 

Presedinte: Rog să se voteze ca fiecare să persoană să achite taxa de racordare la reteau 

de canalizare si taxa de întretinere, conform hotărârilor adoptate. 

Da: 14 

Nu: -  

Presedinte: Rog să se voteze ca taxele de arcordare la reteaua de alimentare cu apă să 

nu fie restituite. 

Da: 14 

Nu: -  

 

10. Diverse. 

Dr. Tokes Endre: Vă rog să amplasati copertina la intrarea în cabinetul medical. 

Trotuarele ar trebui reparate după lucrările efctuate. 

Bereczki Jeno: În Sântana ar trebui să verificati limita dintre 2 proprietăti, există un 

litigiu între vecini .  Podetul peste Niraj trebuie reparat, este pericol de accident. 

Barabas Lorant: Asteptăm racordările si în strada Plopilor. Rog să asigurati iluminarea 

Parohiei Unitariene cu reflectoare. 

Viceprimar: prezintă prevederile legale în domeniul situatiilor de urgentă. 

Oltyan Csaba Attila: Nu putem renunta la toate activitătile culturale. Cosurile de gunoi 

amplasate sunt estetice, ar trebui curătate periodic. 

Csizmadia Gyorgy: Ar trebui iluminat si Biserica Catolică din Miercurea Nirajului si 

Sântandrei. 
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Matyas Janos: Ar trebui transportate de la blocuri plăcile de beton care au rămas acolo 

în urma lucrărilor efectuate. Ar trebui curătat intrarea la helesteu. 

Biro Jozsef Attila: ar trebui amplasate indicatoare de străzi, ce se va întâmpla cu piata 

de animale? Intrarea din spate la piată este bună. 

Viceprimar: anul viitor vom amplasa indicatoarele de străzi, conform calculelor 

efectuate cca 30.000 lei este venitul pe an din piata, nu este locul ideal centrul orasului pentru 

piata de animale. Piata trebuie să fie autofinantat, trebuie plătit un medic veterinar. 

Biro Jozsef Attila: Rog ca în acest sens să fie un punct pe ordinea de zi pentru 

următoarea sedintă. Unde o să iasă lucrătorii de la Apele Române, pe strada noastră? Ar trebui 

vopsite trecerile de pietoni, cosurile de gunoi trebuie curătate. 

Novak Vilmos: Sunt foarte supărat din cauză că, pe drumul asfaltat din Dumitresti 

utilajele de la Apele Române au dus noroi de 10 cm, să fie trimis somatie în acest sens. Prezintă 

problema privind turma de bovine din sat si faptul că, utilajele agricole din sat ies cu noroi pe 

drumurile publice. 

 

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 noiembrie 2015. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Nagy Keresztesi Jenő             Avizat - Secretar 

                         Szentgyörgyi Ildikó 


