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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 29 octombrie 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. 305 din 23 octombrie 2015. 

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

Lipseşte consilierul local Matei Petru. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretara oraşului, politistii locali  Lampa 

Tibor,  Nagy Robert, Bodo Istvan. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. Consilier Nagy Keresztesi Jenő. 

Preşedinte: Rog să se voteze procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 

septembrie 2015. 

Da: 14 

Nu: -  

 

 Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 29 octombrie 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 concesionării unor parcele de terenuri aflate în 

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei 

Centrului de Îngrijire medico-social Niraj. 

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

5261/2010, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia Reformată 

Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 131, având 

destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural. 
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   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului consiliului local  

în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Bocskai Istvan” din oraşul Miercurea 

Nirajului. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 

6419/2014, încheiat între oraşul Miercurea Nirajului şi dl. Dosa Istvan,  cu privire la imobilul 

situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 4, în suprafaţă de 17 mp. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

obicetivului de investiţie „Sistem de racordare la reţeau de apă şi canalizare a persoanelor 

fizice şi juridice în oraşul Miercurea Nirajului, judeţul Mureş” 

   8. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe 

anul 2016.  

   9. Prezentarea răspunsului Administraţiei Bazinale de Apă Mureş cu nr. de înregistrare 

13522/2015 şi a răspunsului Administraţiei Naţionale Apele Române cu nr. de înregistrare 

19.253/2015 la adresa Primăriei oraşului Miercurea Nirajului nr. 7681/2015. 

  10. Prezentarea cererii depuse de către locuitorii din satul Şardu Nirajului. 

  11. Prezentarea Dosarului nr. 13895/320/2014 aflat pe rolul Tribunalului Comercial 

Mureş. 

  12. Prezentarea situaţiei locuinţelor ANL. 

13. Diverse. 

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

Da: 14 

Nu: -  

 

Primar: Având în vedere faptul că, la această sedintă participă si politistii locali propun 

ca să le adresati întrebările legate de activitatea Politiei locale. Având în vedere faptul că, 

Politia nu răspunde de multe ori solicitărilor noastre propun ca în caz de nevoie să apelati nr. 

de urgentă 112, asa trebuia precedat si în cazul furtului de lemne din Sântandrei.  

Am primit o reclamatie si în legătură cu supravegherea necorespunzătoare a trecerii de 

pietoni din fata Scolii Gimnaziale din Miercurea Nirajului. 

Lampa Tibor: În legătură cu furtul de lemne nu am avut competentă să intervenim. La 

trecerea de pietoni majoritatea părinţilor sunt multumiti de faptul că, avem grijă de copii lor. 
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Biro Jozsef Attila: Nu este un lucru usor să fi politist local în Miercurea Nirajului, rog 

să interveniti acolo unde aveti competentă, se simte faptul că, nu exsită colaborare între Politia 

locală si Politia orăsenească. 

Bodo Istvan: Am dat multe sanctiuni, amenzi acelor persoane care nu au parcat corect, 

care au făcut mizerie pe domeniul public. Ar trebui să mai avem 2 colegi în cadrul Politiei 

Locale. 

Viceprimar: La solicitarea părintilor supraveghează politistii locali trecerea de pietoni, 

am zis de multe ori că, ar trebui un conducător bun la Politia Locală, consider că asa am putea 

rezolva problema de la Politia Locală. În legătură cu dirijarea circulatiei cu ocazia lucrărilor 

de asfaltare doresc să arăt faptul că, Politia Locală a făcut faţă situaţiei, însă cei de la Politia 

Orăşenească au făcut numai scandal. 

Nagy Keresztesi Jenő: Pentru o activitate bună ar trebui să existe si personal suficient. 

Fábián Ferenc: În câmp faceti verificări, aveti inclus în program?Ati prins pe 

cineva?Dacă ati face măcar cîteva ture zilnic şi în câmp ar conta foarte mult, să ştiti că există 

foarte multe plângeri în acest sens. 

Primar: Propun să renuntăm la taxa de 25 lei/familie pentru sustinerea politiei locale. 

  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 concesionării unor parcele de terenuri aflate în 

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

  Bartok Iosif: Propun ca, concesionarea să fie pe 5 ani cu posibilitate de prelungire si să 

fie împrejmuit cu elemente demontabile, să fie curătate santurile de lângă teren, iar terenului să 

fie utilizat conform destinatiei de teren agricol. 

  Presedinte: Propunerea este de 10 ani cu redeventă anuală de 1500 lei. 

  Da: 14 

  Nu: - 
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  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei 

Centrului de Îngrijire medico-social Niraj. 

  Secretar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

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

5261/2010, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia Reformată 

Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 131, având 

destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului consiliului local  

în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Bocskai Istvan” din oraşul Miercurea 

Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Propunerea este dl. consilier Novak Vilmos. Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 

6419/2014, încheiat între oraşul Miercurea Nirajului şi dl. Dosa Istvan,  cu privire la imobilul 

situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 4, în suprafaţă de 17 mp. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 
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Nu: -  

 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

obicetivului de investiţie „Sistem de racordare la reţeau de apă şi canalizare a persoanelor 

fizice şi juridice în oraşul Miercurea Nirajului, judeţul Mureş” 

Primar: Printr-o H.G. am fost inclusi în anexa privind finantarea unor lucrări de interes 

local. Este vorba de extinderea canalizării în Sântana si într-o parte din Dumitresti, ar trebui să 

actualizăm Studiul de fezabilitate, anumite capitole se finantează din bugetul local cca 10% din 

valoarea lucrării, iar diferenta de cca 5.000.000 lei din bugetul de stat. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

   8. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe 

anul 2016.  

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 14 

Nu: -  

 

   9. Prezentarea răspunsului Administraţiei Bazinale de Apă Mureş cu nr. de înregistrare 

13522/2015 şi a răspunsului Administraţiei Naţionale Apele Române cu nr. de înregistrare 

19.253/2015 la adresa Primăriei oraşului Miercurea Nirajului nr. 7681/2015. 

Primar: am încercat să discutăm această problemă cu reprezentantii Administratiei 

Bazinale de Apă Mures, în urma discutiilor s-a promis ca digul din Dumitresti spre Adrianu să 

aibă înăltimea de 50 cm cu rampe în loc de 1 m, iar digul dintre Dumitresti si Tâmpa să fie 

pietruit cu 60 cm de piatră si să fie circuibilă, dar din  păcate vor exista probeleme tehnice, 

piatra o să dispară după o perioadă. 

Barabas Lorant: Ar trebui să cerem ca digul să fie repietruit la 6 luni, după 1 an de 

către Apele Române. 

Primar: Prezintă problema caselor care au fost încercuite de dig. Vom solicita aceste 

lucruri de la Apele Române. 



 6 

 

  10. Prezentarea cererii depuse de către locuitorii din satul Şardu Nirajului. 

  Primar: prezintă cererea, arătând următoarele: vom face un calcul cu privire la taxele si 

impozitele plătite de locuitorii din Sardu Nirajului si sumele investite din bugetul local în Sardu 

Nirajului. 

  Viceprimar: Am pietruit drumul principal, străziile care nu au fost pietruite de 20 de ani, 

am renovat scoala, am făcut gard lângă curtea scolii, am investit bani multi. 

  Biro Jozsef Attila: Trebuie formulat un răspuns obiectiv la această cerere. 

  Dr. Tokes Endre: Răspunsul să fie categoric, cererea este formulată în mod ameninţător. 

Să trimitem un răspuns cu realizările în localitatea respectivă, precum si faptul că, avem proiecte 

care au fost de mult elaborate de către conducerea localitătii si pentru care asteptăm finantare. 

   Preşedinte: Rog să se voteze, sunteti de acord ca să formulăm răspunsul în sensul arătat 

de dl. consilier Dr. Tokes Endre. 

Da: 14 

Nu: -  

 

  11. Prezentarea Dosarului nr. 13895/320/2014 aflat pe rolul Tribunalului Comercial 

Mureş. 

  Primar: prezintă obiectul Dosarului nr. 13895/320/2014, arătând faptul că, de la ultimele 

discutii despre acest subiect s-a clarificat situatia legală a terenului de sub constructiile aflate în 

proprietatea SC AGROPROD SRL. 

  Nagy Keresztesi Jeno: În anul 2000 SC AGROPROD SRL a întabulat în Cartea Funciară 

constructiile în cauză inclusiv garajele pentru ambulanţe si spălătoria. Suntem deschisi la 

discutii, dorim ca oraşul să fie despăgubit pentru constructiile respective, în acest  moment ar 

trebui ca bunurile care figurează pe numele SC AGROPROD SRL, care a fost lichidat în 2009, să 

fie trecute pe numele actionarului unic. 

  Secretar: Trebuie clarificat situatia acestui imobil, în acest moment nu este înregistrat în 

Registrele institutiei noastre si ca atare nu se plăteşte nici impozit după aceste construcţii. 

  Presedinte: Rog să se voteze, sunteti de acord cu obiectul Dosarului nr. 13895/320/2014 

aflat pe rolul Tribunalului Comercial Mureş, urmând ca după finalizarea procesului părtile să 

discute situatia constructiilor arătate. 
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Da: 13 

Nu: - Dl. consilier Nagy Keresztesi Jeno se abţine. 

 

  12. Prezentarea situaţiei locuinţelor ANL. 

  Primar: La blocurile ANL există o locuintă – garsonieră care este liberă, propun să 

asteptăm până la primăvară când vor expira si celelalte contracte de închiriere. 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord cu propunerea dlui primar. 

Da: 14 

Nu: -  

 

13. Diverse. 

Fabian Ferenc : Acoperişul de la casa mortuară ar trebui reparat. 

Bartok Iosif : Nu se respectă indicatorul de acces interzis în centrul oraşului. 

Papp Robert: Ar trebui schimbate becuri la iluminatul public în satul Beu. 

Barabas Lorant: În Sântandrei sunt persoane care au plătit taxa de racordare la reţeaua 

de alimentare cu apă, dar nu pot folosi acest serviciu, cum o să procedăm în aceste cazuri ? Care 

este situaţia cu conflictul în strada Bisericii ? 

Biro Jozsef Attila : În strada Szakadat ar trebui becuri şi piatră. 

Novak Vilmos : Situaţia drumului spre Adrianu. 

Oltyan Csaba Attila : Vin cu propunerea de a planta copaci pe malul Nirajului. 

 

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 29 octombrie 2015. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă 

                        Nagy Keresztesi Jeno             Avizat - Secretar 

                         Szentgyörgyi Ildikó 


