ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 septembrie 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. 275 din 25 septembrie 2015.
Sunt prezenţi 15 consilieri locali.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretara oraşului, dl. Kacsó István.
Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Nagy Keresztesi Jenő.
Preşedinte: Rog să se voteze sunteţi de acord cu procesul verbal al şedinţei ordinare
din data de 26 august 2015.
Da: 15
Nu: Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 30 septembrie 2015.
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local

în

consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Deák Farkas” din oraşul Miercurea
Nirajului.
2. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor
didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István” din oraşul Miercurea Nirajului.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC
Bank în valoare de 400.000 lei, condiţiile de rambursare şi garantarea acestuia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării proiectului „Reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezământului cultural din localitatea
Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 45, jud. Mureş”.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Fundaţia FAER în vederea
implementării programului „Şcoală după Şcoală”, partea proiectului „Incluziune socială şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” în anul şcolar
2015/2016.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţia de
cabinet medical.
8. Discutarea cererii depuse de dl. Kacso Istvan.
9. Discutarea cererii depuse de dl. Máthé Mihály.
10. Discutarea cererii depuse de dl. Csibi Barna.
11. Diverse.
Biró József Attila: S-a depus o cerere şi din partea organizaţiei EMI, Vă rog să
analizăm şi cererea respectivă.
Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Da: 15
Nu: Primar: având în vedere faptul că, dl. Kacso Istvan este prezent la această şedinţă a
consiliului local rog să îşi prezinte solicitarea formulată si să discutăm prima dată pct. 8 de pe
ordinea de zi.

8. Discutarea cererii depuse de dl. Kacso Istvan.
Kacso István: prezintă cererea depusă, motivele pentru care solicită spre închiriere sau
concesionare terenul aflat în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. Ca forţă de muncă ar
folosi persoanele fără loc de muncă din localitate, ar dori să cultive legume şi diverse plante
medicinale.
Bartok Iosif: Comisia noastră de specialitate propune spre aprobare această solicitare,
cu condiţia să nu investească sume mari pentru îngrădirea terenului şi acestea să fie
demontabile.
Secretar: prezintă prevederile legale privind concesionarea sau închirierea bunurilor
aflate în proprietatea oraşului.
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Primar: Pentru următoarea şedinţă a consiliului local în acest sens se va întocmi un
proiect de hotărâre.
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local

în

consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Deák Farkas” din oraşul Miercurea
Nirajului.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Barabás Loránt: Eu nu doresc să fiu desemnat în consiliile de administraţie a celor 2
unităţi şcolare.
Oltyan Csaba Attila: Eu sunt de acord ca în continuare să fiu desemnat în Consiliul de
administraţie a Şcolii Gimnaziale „Deák Farkas” din orasul Miercurea Nirajului.
Preşedinte: Constat că, propunerile pentru desemnarea reprezentanţiilor consiliului
local în consiliile de administraţie ale Liceului Teoretic „Bocskai István” şi ale Şcolii
Gimnaziale „Deák Farkas” din oraşul Miercurea Nirajului sunt următoarele:
Liceul Teoretic „Bocskai István” – Nagy Keresztesi Jenő.
Şcoala Gimnazială „Deák Farkas” - Oltyán Csaba Attila, Biró József Attila, Papp
Róbert.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: 2. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor
didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István” din oraşul Miercurea Nirajului.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
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Contabil: prezintă proiectul de hotărâre arătând faptul că, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş cu nr. 109/11.09.2015, privind repartizarea pe unităţi administrative
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea drumurilor
judeţene şi comunale, s-a repartizat oraşului Miercurea Nirajului suma de 118.000 lei.
Primar: La repartizarea acestor sume s-a avut în vedere de către Consiliul Judeţean
Mureş lungimea drumurilor comunale, pentru Miercurea Nirajului s-a repartizat suma de
118.000 lei, din care propun ca suma de 18.000 lei să fie folosit pentru realizarea proiectului
de reabilitare DC Şardu Nirajului - Moşuni, iar suma de 100.000 pentru realizarea lucrării.
Totodată propun repartizarea a câte 15.000 lei pentru Asociaţia Corală Bocskai Istvan,
Asociatia de Dans Bekecs, Asociatia Sportivă Orăşenească.
Contabil: Aceste alocări se pot face fără rectificare de buget, avem fonduri suficiente la
acest capitol.
Primar: Pentru Spitalul Sovata – Niraj propun alocare a 10.000 de lei din suma de
30.000 solicitată.
Contabil: Cu această sumă trebuie rectificat bugetul local.
Primar: Pentru amenajarea terenului din curtea Spitalului, Centrului de Îngrijire
Medico – Social Niraj, cabinetelor medical ar fi necesar suma de 33.000, includerea acestei
sume în bugetul local se poate amâna până la următoarea rectificare de buget.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu propunerile formulate de dl.
Primar.
Da: 15
Nu: 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC
Bank în valoare de 400.000 lei, condiţiile de rambursare şi garantarea acestuia.
Primar: am avea nevoie de suma de 400.000 lei pentru finanţarea lucrărilor de
asfaltare a unor străzi din Miercurea Nirajului.
Contabil: Comisia de avizare a creditelor nu va aviza obţinerea acestui credit. Această
lucrarea nu este o investiţie nouă, este o reparaţie, care se poate amâna, gradul de îndatorare
în cazul nostru este peste limita admisă. Cred că, dacă vom fi atenţi şi nu vom mai aloca
fondurile pentru alte lucruri vom putea finanţa această lucrare din fonduri proprii.
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Biro Jozsef Attila: Eu propun ca să renunţăm la intersecţia cu sens giratoriu.
Nagy Keresztesi Jenő: Putem să aprobăm în principiu şi dacă vom îndeplini condiţiile
vom primi şi creditul solicitat.
Oltyan Csaba Attila: trebuie executat această lucrare, iar fără bani nu este posibil.
Secretar: Propun să aprobaţi acordarea unei împuternici Primarului oraşului ca să
negocieze condiţiile de închiere a unui contract de credit cu CEC Bank în valoare de 400.000
lei, condiţiile de rambursare şi de garantare, iar la următoarea şedinţă a consiliului local o să
prezinte aceste condiţii, după care se pot aproba prin hotărâre de consiliu.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de dna
Secretar.
Da: 15
Nu: 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării proiectului „Reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezământului cultural din localitatea
Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 45, jud. Mureş”.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că există aprobare pentru
proiect de la Minister, proiectele iniţiale au fost plătite de către CNI, dar de la întocmirea
proiectului au trecut peste 5 ani, ca atare proiectul trebuie actualizat. Eu propun ca să
excludem din proiect nivelul 3. Ar fi bine ca actualizarea proiectului să fie efectuată de către
acelaşi proiectant, dacă vrem să continuăm proiectul. Am discutat cu proiectantul suma ar fi
cca 40.000 lei+TVA.
Barabas Lorant: Este o sumă mare pentru actualizarea unui proiect.
Primar: CNI oferă 100% din cheltuielile de executare. Există o posibilitate de care
trebuie să profităm, putem studia proiectul şi să facem propuneri proiectantului.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Fundaţia FAER în vederea
implementării programului „Şcoală după Şcoală”, partea proiectului „Incluziune socială şi
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îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” în anul şcolar
2015/2016.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Nagy Keresztesi Jeno: Nu se poate ca partea noastră să fie de numai 10 % din valoarea
proiectului?
Primar: Nu, din motive financiare propun ca pentru anul şcolar 2015 /2016 să fie
aprobat colaborarea cu Fundaţia FAER în vederea implementării programului „Şcoală după
Şcoală”, partea proiectului „Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor
şi a altor grupuri vulnerabile” pentru 1 grupă, iar contribuţia noastră ar fi de 19.000 lei.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţia de
cabinet medical.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Bartok Iosif: Trebuie verificat faptul dacă se va acorda autorizaţie de funcţionare din
partea Sanepidului.
Preşedinte: Constat că, în principiu consiliul local este de acord cu concesionarea unor
spaţii cu destinaţia de cabinet medical, însă până la verificarea condiţiilor de către specialişti
propun ca adoptarea prezentei hotărâri să fie amânată.
Da: 15
Nu: -

9. Discutarea cererii depuse de dl. Máthé Mihály.
Primar: prezintă cererea.
Preşedinte: Se va formula un răspuns oficial prin care se va arăta faptul că, imobilul
respectiv nu se află în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. Sunteţi de acord?
Da: 15
Nu: -
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10. Discutarea cererii depuse de dl. Csibi Barna.
Primar: Prezintă cererea, arătând faptul că, nu este de acord cu organizarea unui
astfel de eveniment în oraşul Miercurea Nirajului.
Nagy Keresztesi Jeno: Este prea radical.
Preşedinte: Rog să se voteze sunteţi de acord ca să nu fie organizat evenimentul în
cauză în oraşul Miercurea Nirajului.
Da: 15
Nu: -

11. Diverse.
Biro Jozsef Attila: Prezintă solicitarea formulată de organizaţia EMI.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord în principiu ca această solicitare.
Da: 15
Nu: Primar: Ar trebui ca în zilele de miercuri şi cu ocazia diferitelor evenimente o persoană
să fie de serviciu la wc-ul public.
Biro Jozsef Attila: Ar trebui un bec în strada noastră şi piatră. Coşuri de gunoi nu s-a
pus în locurile solicitate de mine. Prezintă problema de la Grădinita cu program prelungit.
Fábián Ferenc: Si în acest an ne confruntăm cu problema furturilor din câmp, ar
trebui reparat intrarea de lângă fosta Casă de copii spre Dumitresti.
Nagy Keresztesi Jeno: Politistii locali nu vor reusi să stopeze furturile din câmp,
Poliţia oraşului nu ne este de ajutor, propun să montăm camere video în anumite locuri.
Novak Vilmos: Furturi din câmp există si în Dumitresti, microbuzul scolar de ce nu are
cursă la orele 13 – 14.
Viceprimar: Ne confruntăm în Dumitresti cu o problemă care priveste atât pe localnici,
cât si pe noi ca administratie publică locală. Conform unui proiect Apele Române vor să facă
pe un dig pe drumul care leagă satul Dumitresti de satul Tâmpa, nu putem să fim de acord cu
acest proiect, am cheltuit bani multi ca drumul respectiv să fie practicabil si acum vom să –l
strice.
Primar: Si eu ca persoană fizică m-am consultat cu un avocat pe această problemă tot
proiectul este prost elaborat, nu corespunde nici tehnic cerintelor de la fata locului.
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Propun ca să formulăm o actiune în instanţă si să solicităm suspendarea lucrărilor.
Secretar: O să verificăm Hotărârea de Guvern privind exproprierea.
Primar: Amplasamentul digului ar trebui mutat, ar trebui reproiectat, dar totdeauna se
invocă Hotărârea de Guvern privind exproprierea si faptul că, nu se poate modifica proiectul.
Novak Vilmos: Dacă nu lăsăm să facă digul pe drumul public o să intră pe terenurile
localnicilor.
Oltyan Csaba Attila: Prezintă prevederile Cartei Drepturilor Omului.
Dr. Tokes Endre: Ar trebui montat o copertină la intrarea în cabinetul medical, ar
trebui amplasate limitatoare de viteză pe drumul nou asfaltat, ar trebui vopsite drumurile
recent asfaltate.
Primar: Propun să amplasăm si un semafor în Str. Sântandrei lângă scoală.
Papp Robert: Santurile ar trebui curătate, să trimitem somatii prin politistii locali.
Bereczki Jeno: Prezintă o problemă din Sântana, privind remăsurarea terenurilor, este
o persoană nemultumită. Podetul spre Sântana ar trebui reparat, v-am mai zis este pericol de
accident.
Primar: Dacă tehnic se poate modifica amplasamentul parcelei respective atunci o să
solicit acest lucru de la dl. topograf Feher.
Nagy Keresztesi Jeno: Mă bucur pentru că, în Sântana avem si scoala nouă si drum
asfaltat.
Barabas Lorant: Care este situatia cu persoanele care l-au bătut pe dl Rigmanyi în
timp ce păzea în câmp legumele cultivate?
Primar: Am solicitat sprijinul Comandantului de la Politia Judeteană, trebuie să fie
publicate asemenea cazuri si în mass – media, am solicitat de la dl. Gligor să publice un
articol privind cazul respectiv însă nu a răspuns favorabil solicitării.
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 30 septembrie 2015.
Preşedinte de şedinţă
Nagy Keresztesi Jenő

Avizat - Secretar
Szentgyörgyi Ildikó
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