CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

PROCES–VERBAL

Încheiat azi, 16 mai 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 149/2017. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri în funcţie și dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui
Mihai, dl. Rencz Csaba – Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva – Ithonn.ma.
Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte de şedinţă îi salută pe cei prezenţi
supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
din data de 28 aprilie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi, supusă votului, adoptându-se Hotărârea nr.38/16 mai 2017 care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pct.1: Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit
Asociaţiei Intercomunitară Zona Nord - Vest a terenului în suprafaţă de 436
proprietatea publică a oraşului Valea lui Mihai, parte din imobilul – teren identificat
prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F. nr.52267 - Valea lui Mihai.
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Suntem membri ai unui ADI în prezent sunt eu preşedintele asociaţiei,
acesta a încheiat un protocol pentru accesarea unui proiect HU-RO în cadrul căruia se
va realiza intubarea şi modernizarea pârâului Mouca din centrul oraşului. Deşi s-au
racordat blocurile la reţeaua de canalizare, mai sunt străzi de unde se varsă apa menajeră
în pârâu, se va desfiinţa această situaţie şi se vor executa lucrările de intubare. Am
propus perioada de 10 ani pentru că lucrările vor dura 2-3 ani, urmând monitorizarea pe
o perioadă de 5 ani.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.39/16 mai 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului
de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI –
ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării în anul 2017 a
Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXV.
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.40/16 mai 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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Pct.3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Programuluicadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXV.
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Vor fi introduse câteva programe: joi de la orele 19,00 – concert de orgă
la biserica romano-catolică, sâmbătă de la orele 11,00 – concurs de îndemânare pentru
copii – Stadion, duminică de la orele 22,00 artificiile şi închiderea festivă, iar de la orele
22,20 concertul formaţiei Republic.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.41/16 mai 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pct. 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind conferirea unor distincţii
DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare”
ediţia XXV.
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
D-na Nemeth Elvira – consilier local: în şedinţa din luna aprilie aţi amintit
despre faptul că se vor decerna premii de excelenţă persoanelor care au participat la
organizarea Festivalului de la prima ediţie de acum 25 de ani, dar despre celelalte
persoane nu aţi amintit nimic. Nu am nimic împotrivă, dar nu s-a pomenit nimic despre
aceasta. Dar de exemplu, deşi nu sunt împotrivă, dar a avut ecou la vremea aceea când
dl. profesor Boros a cedat şcoala pompierilor. Când cu greu s-a permis ca elevii să intre
în clădire a fost director dl. profesor Dronca, care a reuşit să recupereze, nu ştiu ce este
mai avantajos pentru oraş că am recuperat clădirea sau că a cedat-o.
D-na Todor Maria – secretar: în regulamentul de acordare a distincțiilor se
diplomă de excelenţă sunt prevăzute criteriile de acordare, inclusiv că se vor decerna
pentru persoane care au excelat în diferite domenii. Acesta este un proiect de hotărâre
iniţiat de Primarul oraşului, prin care propune acordarea diplomei de excelenţă
persoanelor care au contribuit la organizarea festivalului de la începuturi, precum şi
altor câteva persoane pe care le consideră că au avut o contribuţie însemnată la
dezvoltarea oraşului prin activitatea desfăşurată într-un anumit domeniu: învăţământ,
cultură, sport, etc. Dvs. veţi aproba sau veţi vota împotrivă.
Dl. Torda Imre – consilier local: acea clădire a fost construită ca internat, ce
era mai bine să rămână şi să se distrugă – oricum nu ar fi fost folosită ca şi internat sau
că funcţionează o unitate de pompieri de care localitatea are mare nevoie.
Dl. Csengeri Csongor – consilier: clădirea a fost construită pentru internat,
acesta nu ar fi funcţionat cu această destinaţie, dar nu este adecvat pentru clase, sălile
sunt mici erau proiectate ca dormitoare cu patru paturi, întunecoase nu corespund ca şi
săli de clasă. Dl. profesor Boroş a fost director al şcolii în acea perioadă şi a semnat
predarea, dacă era alt profesor director ar fi semnat acea persoană. Că s-a înfiinţat staţia
de pompieri oraşul a avut de câştigat, s-au creat câteva locuri de muncă pentru bărbaţi
care au familii, staţia este bine dotată atât pentru stingerea incendiilor cât şi
autoutilitarele SMURD, au reuşit să salveze multe vieţi de-a lungul anilor.
D-na Todor Maria – secretar: clădirea nu a fost a oraşului, doar terenul.
Grupul şcolar agricol, inclusiv internatul aparţinea Ministerului Agriculturii, transferul
clădirii la Ministerul de Interne s-a hotărât prin Hotărâre de Guvern, dl. profesor Boroş
în calitate de director a semnat probabil protocolul de predare-primire clădirea fiind dată
în administrarea şcolii şi ar fi semnat oricare persoană care ar fi fost director la acea
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vreme. Iar dl. profesor Dronca nu a recuperat clădirea, nu ştiu ce rol a avut dânsul –
şcoala având nevoie de săli de clasă Primăria a corespondat cu Ministerul de Interne
pentru a se permite accesul câtorva clase în sălile de la etajul clădirii care nu sunt
folosite de staţia de pompieri, în fiecare an la începutul lunii septembrie cineva din
cadrul biroului de contabilitate din aparatul de specialitate al primarului participă la
licitaţia organizată pentru închiriere, se plăteşte chirie şi parte din cheltuieli cu utilităţile.
Dl. Toth Ferenc Csaba – consilier local: aş fi dorit să aflăm mai repede de
această iniţiativă, probabil că din punct de vedere legal este în ordine, dar poate că şi noi
am fi avut nişte propuneri pentru acordare de distincţii unor persoane, suntem puşi în
faţa faptului împlinit, am primit acest material, acesta este propunerea vă place sau nu.
D-na Todor Maria – secretar: dl. consilier a fost validat în funcţie în şedinţa
din 28 aprilie, urmează să primească Regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local şi Legea nr.215/2001 şi va vedea că termenele prevăzute pentru
convocarea şedinţelor sunt respectate şi care este circuitul materialelor ce se dezbat în
şedinţă, cine poate propune un proiect de hotărâre, care este rolul comisiei de
specialitate în avizarea proiectelor de hotărâre, dar doresc să subliniez faptul că până în
prezent nu am primit nici un raport de avizare ale comisiilor cu amendamente care să fie
dezbătute în şedinţa consiliului local, deşi acesta este rolul raportului de avizare – aviz
favorabil/nefavorabil al proiectului de hotărâre în forma propusă ori propuneri de
modificare/completare. Dacă aveţi propuneri se supune la vot şi dacă se aprobă se va
completa hotărârea cu alte articole cu persoanele propuse de Dvs.
Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: nu am votat pentru regulamentul
de acordare a distincţiilor pentru că nu s-a specificat care comisie de specialitate
analizează şi avizează proiectul de hotărâre, ar fi trebuit să ni se aducă la cunoştinţă mai
demult cine sunt persoanele propuse a fi distinse. Am fi avut şi noi propuneri.
Dl. Nyako Iozsef – primar: proiectele de hotărâre cu caracter normativ sunt
aduse la cunoştinţă publică în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, acest proiect
de hotărâre nu este de această natură, din păcate nu avem un aparat de lucru sau chiar
consilieri care să meargă din casă în casă să întrebe locuitorii dacă doresc ca cineva să
fie distins cu vreun titlu. Eu consider că în calitate de iniţiator, am ştiut cine sunt acele
persoane din localitate care merită să fie distinse, fiind susţinut de consilierii care provin
din partidul din care fac parte şi eu, iar dacă ar fi fost propuse de dl. consilier Krizsan
sau dl. consilier Csengeri ar fi fost şi ei susţinuţi de aceeaşi echipă.
Dl. Csengeri Csongor – consilier local: am aprobat luna trecută o procedură
prin care se pot acorda titluri şi alte distincţii prin regulamentul de acordare, pentru ca
să-l folosim în continuare cu fiecare ocazie când vrem să acordăm asemenea distincţii,
aţi putea comenta dacă aţi fi venit cu 2-3 propuneri, dar nu aţi avut propuneri iar acum
afirmaţi că aţi fost excluși din procedură – mi se pare exagerat, dacă veneaţi cu
propuneri şi nu s-ar fi aprobat aveau rost aceste comentarii, puteaţi veni cu propuneri de
modificare a proiectului de hotărâre dar mai sunt doar trei zile până la festivitatea de
decernare nu mai este timp dacă nu aţi propus nimic până azi.
Dl. Pap Sandor – consilier local: şi noi patru consilieri din partea PPMT
suntem aleşi de către locuitorii oraşului, considerăm că trebuia să ne întrebaţi şi pe noi,
nu să ne puneţi în faţă propunerile Dvs. fără să ne întrebaţi şi pe noi.
Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: eu nici acum nu înţeleg care este
problema.
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Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: chiar dl. Csengeri l-a informat pe
dl. Porsztne când acesta a propus acordarea titlului de cetăţean de onoare fostului
director IAS că nu este timp suficient până la festival să se respecte procedura de
acordare a acestui titlu. Ceea ce spuneţi acum este în contradictoriu cu ceea ce aţi
afirmat luna trecută, atunci nu se putea acum se poate.
Dl. Csengeri Csongor – consilier local: dacă aţi fi citit regulamentul supus
aprobării în şedinţa din luna aprilie aţi fi văzut de ce vorbeam de lipsa de timp,
regulamentul prevede cine poate propune: primarul, viceprimarul, consilierii ori 5 % din
populați a cu drept de vot susţinut de aceleaşi persoane – pentru aceasta nu mai este timp
suficient, nimeni nu poate garanta că persoanele care pot iniţia proiectul de hotărâre ar fi
propus ca acea persoană să primească titlul de cetăţean de onoare post-mortem. Dar în
acest caz nu este vorba de titlul de cetăţean de onoare, sunt distincţii propuse de
primarul oraşului, fiind iniţiatorul proiectului de hotărâre, susţinut de comisia de
specialitate, care au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.42/16 mai 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pct.5 de pe Ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă. Este propus dl.
Csengeri Csongor – consilier loca, propunerea se aprobă în unanimitate cu 16 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr.43/16 mai 2017 care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.
Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I. – dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: nu au fost cereri
adresate comisiei. Doresc să vă aduc la cunoştinţă că a fost organizată licitaţia pentru
pajiştile din localitate cca 200 ha au fost închiriate pe 9 ani – fiind licitaţie cu strigare sa mers mai sus cu 1 treapta la 161,60 lei şi vor achita anual taxa pe teren.
COMISIA II – Parohia reformată – a depus revenire la cererea de scutire de
impozit – se solicită clarificări, aşteptăm documentaţia solicitată.
Dl. Nyako Iozsef – primar: este important să participăm activ la toate
festivitățile organizate , vineri la orele 10,30 va avea loc festivitatea de înmânare a
distincţiilor – la casa de cultură, nu va fi şedinţă de consiliu local în această formulă, cu
hotărâri şi proces verbal, dar aş dori să participe toţi consilierii, ca recunoştinţă pentru
cei care lucrează pentru oraş, au făcut şi fac ceva pentru a merge înainte. Astăzi vom
trimite invitaţiile pentru persoanele care vor fi distinse, să îi invităm împreună cu
membrii de familie sau cu cine doresc să participe şi să-i aplaude. Acolo veţi auzi
laudatio şi motivul pentru care au fost propuşi pentru a fi distinşi, nu am nevoie să-mi
spună Derer Ferenc ce trebuie să fac şi cine trebuie să fie distins. Consider că persoanele
pe care le-am propus pentru a fi distinse merită această distincţie pentru că au făcut
multe pentru această comunitate. Colegii consilieri din partea PSD au propus să se
acorde diploma de excelenţă familiei Lunczer - noi am fost de acord, dar cred că i-am fi
propus şi noi. Festivitatea se va încheia cu o masă consumată împreună cu cei distinşi.
Sper că şi în alte mandate vor fi persoane care merită să fie distinse, iar dacă va excela
într-un anumit fel chiar va fi distins cu cel mai înalt titlu de cetăţean de onoare.
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Dl. Baricz-Nanasi Ferenc - consilier local: în numele Asociaţiei Mathe
Imre kolto emlekeert doresc să mulţumesc colegilor că au fost de acord cu alocarea
sumei de 2.000 lei pentru concursul de recitări şi totodată vă invit să participaţi la acest
concurs, care se desfăşoară mâine de la orele 10,00.
Dl. Zima Marius – consilier local: doresc să vă felicit şi mă bucur că acest
festival a ajuns la a XXV –a ediţie, pentru munca depusă, consider că nu ar trebui să nu
fie lăsaţi în oraş vânzătorii de chilipiruri. Ar trebui să se organizeze un concurs de
biciclete, concurs de alergări, tuning show pentru maşini
Dl. Nyako Iozsef – primar: aşa ceva nu se poate, nu le putem îngrădi
drepturile constituţionale. Ideile sunt bune, dar nu numai de propuneri avem nevoie,
anul viitor organizaţi 1-3 programe dar acelea trebuie propuse şi realizate – puteţi fi
organizator al oricărui program, aşa cum fiecare program are un organizator care se
ocupă de acel program de la început până se termină. Succesul festivalului depinde în
mare măsură de sumele de care dispun pentru această destinaţie dar în mare parte şi de
organizatori, de echipa care se ocupă de fiecare program în parte, dacă vor fi feţe noi
printre organizatori vor fi şi programe noi. Sperăm că anul viitor toate programele se vor
desfăşura pe terenul de sport din zona Szazhold, avem reflectoare, loc de parcare şi
tarabele se pot muta acolo.
Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiş Gheorghe Cristian

SECRETAR,
Todor Maria
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