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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 28 mai 2014, 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.  145 din 23.05. 2014. 

 

 Lipseşte consilierul local: Nagy Imre 

 

Sunt prezenţi 14  consilieri locali. 

La şedinţă participă viceprimarul, secretarul oraşului şi  consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Novák Vilmos. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 2014. 

Da: 14 

Nu: -  

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 28 mai 2014. 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 

cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István”. 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului dat reprezentantului autorităţii 

de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MURES” ajustarea preţurilor şi 

tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare. 
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  3. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea aderării comunei Răstoliţa la A.D.I. 

„AQUA INVEST MUREŞ”. 

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

1183 din 17.05.1999. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

1180 din 17.05.1999. 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 25/26.03.2014. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 32 din 29 mai 

2013, privind stabilirea taxei speciale pentru efectuarea de branşamente şi racorduri la 

sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare.  

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 76/18.12.2013. 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 56/30.10.2013, privind actualizarea domeniului public al 

oraşului Miercurea Nirajului. 

   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 1 mp teren din 

imobilul situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Nirajului nr. 3, în vederea amplasării 

unui dulap dotat cu echipamente de telecomunicaţii. 

   11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor parcele de terenuri, 

aflate în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

   12. Discutarea cererii depuse de dl. Raduly Ioan. 

   13. Discutarea propunerilor de programe legate de 1 august 2014 - Zilele Văii 

Nirajului şi Târnavei.  

 14. Diverse. 

 

 Viceprimar: având în vedere urgenţa situaţiei, propun completarea ordinii de zi cu 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului. 
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Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi, cu completarea propusă 

de dl. viceprimar. 

Da: 14 

Nu: -  

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a 

cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Bocskai István”. 

 Viceprimar: 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 MURES” ajustarea preţurilor şi 

tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

 

  3. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea aderării comunei Răstoliţa la A.D.I. 

„AQUA INVEST MUREŞ”. 

 Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

 Da: 14 

 Nu:  -  

 

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

1183 din 17.05.1999. 

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

prelungit contractul de închiriere pe o perioadă de 5 ani, cu introducerea unei clauze în 
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contract, conform căruia, în cazul în care Consiliul Local  va avea nevoie de imobilul 

închiriat înainte de termen se va da un preaviz de 60 de zile pentru eliberarea imobilului, iar 

locatarul  va preda imobilul liber de orice sarcină şi în mod gratuit. 

  Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 14 

  Nu:  -  

 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

1180 din 17.05.1999. 

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

prelungit contractul de închiriere pe o perioadă de 5 ani, cu introducerea unei clauze în 

contract, conform căruia, în cazul în care Consiliul Local  va avea nevoie de imobilul 

închiriat înainte de termen se va da un preaviz de 60 de zile pentru eliberarea imobilului, iar 

locatarul  va preda imobilul liber de orice sarcină şi în mod gratuit. 

   Preşedinte: Rog să se voteze. 

   Da: 14 

   Nu:  -  

    

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 25/26.03.2014. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, cu toate că s-a anunţat 

vânzarea prin licitaţie publică a cantităţii de 400 mc lemn de lucru nu s-a prezentat nici o 

persoană interesată pentru cumpărarea lemnului, ca atare trebuie modificate prevederile art. 1 

din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 25 din 26 martie 2014, în  

sensul stabilirii preţului de pornire a licitaţiei la suma de 200 lei/mc pentru cantitatea de 400 

mc lemn de lucru. 

   Preşedinte: Rog să se voteze. 

   Da: 14 

   Nu:  -  

 

   



 5 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 32 din 29 mai 

2013, privind stabilirea taxei speciale pentru efectuarea de branşamente şi racorduri la 

sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare.  

  Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Barabas Lorant: S-ar putea să fie probleme cu stabilirea datei la care s-a efectuat 

branşamentul şi de la care se calculează cele 18 de luni. Ar trebui făcut un proces verbal cu 

specificarea datei la care s-a făcut branşamentul cu  şi semnătura fiecărui locuitor. 

  Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 14 

  Nu:  -  

  

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 76/18.12.2013. 

   Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

   Preşedinte: Rog să se voteze. 

   Da: 14 

   Nu: -  

 

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

oraşului Miercurea Nirajului nr. 56/30.10.2013, privind actualizarea domeniului public al 

oraşului Miercurea Nirajului. 

  Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

  Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 14 

  Nu:  -  

 

   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 1 mp teren din 

imobilul situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Nirajului nr. 3, în vederea amplasării 

unui dulap dotat cu echipamente de telecomunicaţii. 

   Matyas Janos: Sunt probleme cu calitatea serviciilor de cablu TV, există diferenţe şi  la 

tarifele practicate  în mediul rural şi în mediul urban. 
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   Barabas Lorant: reprezentantul SC Tangent Electro Trade SRL  a depus o 

documentaţie la Primărie în care susţine că are deja contract de închiriere, lucru care nu este 

adevărat. 

   Echipamentele de telecomunicaţii sunt lucruri periculoase, nu este un lucru bun ca să 

fie amplasate aceste echipamente în curtea şcolii. 

   Debreczeni Jozsef: Până acum s-a folosit terenul din curtea şcolii gratis? 

   Nagy Keresztesi Jeno: Propun să stabilim chiria la 1 lei/mp. 

   Jurista: S-a solicitat spre închiriere 1 mp. 

   Viceprimar: Dl. Director cine a lăsat ca SC TANGENT ELECTRO TRADE SRL să 

instaleze echipamentele de telecomunicaţii în curtea şcolii?  

   Oltyan Csaba Attila: De mult timp sunt amplasate echipamentele de telecomunicaţii în 

curtea şcolii, nu s-a întâmplat de când eu sunt director. 

   Secretar: Iniţial societatea în cauză a instalat echipamentele în clădirea Primăriei, în 

biroul auditorului, plătea chirie pentru spaţiul respectiv. 

    Viceprimar: Eu votez pentru proiectul de hotărâre, deoarece consider că în calitate de 

conducător trebuie să tratez pe fiecare persoană în mod uniform, nu putem face discriminări. 

   Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

   Da: 4 

   Nu: 10 

 

   11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor parcele de terenuri, 

aflate în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

   Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

   Preşedinte: rog să se voteze. 

   Da: 14 

   Nu:  -  

 

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

Miercurea Nirajului. 

   Viceprimar: Ar trebui rectificat bugetul local aşa cum propune dl. consilier contabil ca 

să putem plăti salariile angajaţiilor. 
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   Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

   Da: 14 

   Nu:  -  

    

   12. Discutarea cererii depuse de dl. Raduly Ioan. 

   Biro Jozsef Attila: Hotărârea s-a adoptat în mod legal nu mai putem discuta despre 

modificări. 

 

   13. Discutarea propunerilor de programe legate de 1 august 2014 - Zilele Văii 

Nirajului şi Târnavei.  

   Viceprimar: prezintă informaţiile legate de 1 august 2014 – Zilele Văii Nirajului şi 

Târnavei, arătând faptul că, până nu se stabileşte bugetul manifestărilor nu se poate discuta 

în mod detaliat nici despre programul acestor manifestări. 

 

 14. Diverse. 

 Matyas Janos: Ar fi bine ca lucrătorii de la Poliţia Locală să facă câte un control şi la 

heleşteu mâcar o dată pe zi. 

 Bartok Iosif: Ce s-a făcut din subvenţiile primite pentru pământuri, a beneficiat şi 

comunitatea? 

Viceprimar: S-a cumpărat utilaj, am dus piatră în străzi, am cumpărat îngrăşământ. 

Bartok Iosif: Care este situaţia cu chiriaşi de la locuinţele ANL care nu plătesc? 

 Bereczki Jeno: Un podeţ din Sântana s-a deteriorat, se duce nisipul, pământul de sub 

biserică, am cheltuit foarte mulţi bani, dacă lăsăm să ducă în continuare pământul, am 

cheltuit banii degeaba. S-au ars 2 becuri în Sântana în faţa imobilului lui Szabo Levente şi a 

lui Berecki Arpad. Încă nu avem curent electric în Căminul cultural. 

 Oltyan Csaba Attila: De ce nu se poate pune o taxă pentru parcarea în centru? Acum 

că s-a amenajat parcarea. 

 Ieri cu ocazia furtunii s-a deteriorat acoperişul Liceului, eu am solicitat deja ajutor din 

partea executantului, rog să interveniţi şi Dvs. 
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 Nagy Keresztesi Jeno: La heleşteu ar trebui puse indicatoare, să ne comportăm ca şi 

proprietari şi să lăsăm să ne atace ei.  

 În legătură cu podul de la Sântana, societatea care transportă pământul ar trebui să 

repare podeţul. 

 Biro Jozsef Attila: Să puneţi coşuri de gunoi. Ar trebui să punem asfalt la intrarea în 

str. Pompierilor.  Ciobanul din Şardu Nirajului  - dl. Moga Cristian  - iarăşi face probleme 

localnicilor. 

 Pap Robert: Şi locuitorii din satul Beu o să primească tomberoane galbene? 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de viceprimar, secretar şi 

consilierul juridic. 

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

data de 28 mai  2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                        Novák Vilmos              Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


