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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 08 iulie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 202/2016. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri în funcţie, dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui
Mihai.

D-na Turucz Maria - 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
23 iunie 2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de zi
a şedinţei de azi, cu propunerea de a se introduce două proiecte de hotărâre: 1. proiect
de hotărâre privind încetarea înainte de termen a Contractului de prestări servicii privind
gospodărirea deşeurilor menajere în oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000 şi 2. proiect de
hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului
obiectivului de investiţii Reabilitare aşezământ cultural – Valea lui Mihai şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării acesteia - supusă votului, se aprobă în unanimitate,
adoptându-se Hotărârea nr.7/08 iulie 2016 care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: în şedinţa comisiei de buget am hotărât
ca pentru colegii noi să prezentăm un buget detaliat al oraşului de la aprobare până la zi
cu toate rectificările, promit să fac o prezentare pentru şedinţa din luna august.

Prezintă proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului pe anul 2016 şi avizul
comisiei, după cum urmează: modificări sunt la partea de venituri pentru şcoala
gimnazială se propune suplimentarea cu 10 mii lei necesari pentru autorizări, cu 31 mii
lei la cap. chirii şi concesiuni pentru bunurile oraşului, cu 2 mii lei la reţinerile de la
angajaţi, iar la partea de cheltuieli: - 30 mii lei la evidenţa populaţiei, la învăţământ – 56
mii lei, cultură – 6,81 mii lei pentru instalaţia de gaz la casa de cultură, 300 mii lei – am
primit documentele de finalizare a staţiei de epurare începe perioada de testare pe
cheltuiala oraşului care ne va costa cca 600 mii lei, din care s-a alocat acum 300 mii lei,
precum şi 415 mii lei cheltuieli de capital care presupune cheltuieli neeligibile la
proiectul de canalizare.
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Dl. Csenegeri Csongor – consilier local: suntem obligaţi la obținerea
autorizaţiilor P.S.I. şi situaţii de urgenţă pentru clădirile aparţinând unităţii noastre de
învăţământ – montare paratrăsnet, consultanţă pentru obţinerea autorizaţiilor, analiză a
situaţiilor de risc, ignifugare acoperişuri – nici o clădire nu are o asemenea autorizaţie.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.8/08 iulie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea: Proiect de hotărâre privind respingerea unor cereri de
scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: până la aplicarea noului Cod Fiscal
cultele religioase erau scutite de impozite şi taxe pe proprietate, de la data de 1 ianuarie
a.c. nu toate bunurile cultelor sunt scutite de plata impozitelor, Codul Fiscal nu ne
permite să acordăm scutiri pentru bunurile în care se desfăşoară activităţi economice,
sunt specificate bunurile pentru care se acordă scutire, alte bunuri pentru care nu se
poate cere scutire, nu putem hotărî peste lege.

Art.1 – votat cu 13 voturi pentru – 4 abţineri (grupul EMNP: dl. Baricz-Nanasi
ferenc, d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Szentes Attila – consilieri locali)

Art. 2 - votat cu 13 voturi pentru – 4 abţineri (grupul EMNP(grupul EMNP: dl.
Baricz-Nanasi ferenc, d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Szentes Attila –
consilieri locali)

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru şi 4
abţineri (grupul EMNP: dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi
dl. Szentes Attila – consilieri locali), adoptându-se Hotărârea nr.9/08 iulie 2016, care
face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
economici rezultaţi în urma actualizării Devizului General pentru obiectivul:
„Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al
oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am alocat suma de 600 mii lei – se va achita în curând, sperăm că nu va
fi folosită toată suma, devizul actualizat şi situaţia de lucrări trebuie să le depunem la
minister pentru decontare, unde se verifică în amănunţime.

Dl. Szentes Attila – consilier local: sunt verificate situaţiile de lucrări, nu s-a
alocat această sumă fără să se verifice.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: avem un diriginte de şantier – terţul care
supraveghează lucrarea şi plăţile efectuate de către noi, luăm în considerare avizul
dirigintelui de şantier.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate adoptându-se
Hotărârea nr.10/08 iulie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.55/2011.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Prin HCL nr.55/2011 a fost dat în folosinţa Consiliului Local Judeţean



3

Bihor pentru închiderea haldei de gunoi, mai era nevoie de o suprafaţă mai mare de cca
2000 mp pentru finalizarea procedurii de închidere.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.11/08 iulie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.

D-na Turucz Maria – preşedinte de şedinţă: potrivit legii trebuie să aprobăm
regulamentul propriu, au fost organizate comisiile de specialitate în şedinţa de
constituire, fiecare comisie şi-a ales preşedintele şi locţiitorul, vom prezenta rezultatele
alegerilor în cadrul comisiilor:

I. Comisia pentru amenajarea teritoriului, protecţia mediului ca preşedinte a
fost ales dl. Krizsan Csaba-Geza, secretar: dl. Nagy Laszlo şi trei membri;

II. Comisia pentru activităţi economico-financiare: preşedinte dl. Chiş
Gheorghe-Cristian, secretar: d-ra Czegledi Iulia şi trei membri;

III. Comisia pentru protecţie socială: preşedinte: d-na Turucz Maria, secretar:
dl. Torda Imre-Istvan şi trei membri;

IV Comisia pentru învăţământ, cultură, sport: preşedinte d-na Gabor Eva,
secretar: Boda Brigitta şi trei membri.

Dl. Pap Sandor – consilier local: noi în continuare vom vorbi în limba
maghiară, conform legii 215, art.50, putem solicita şi materialele în limba maghiară – nu
am solicitat traducerea acestora, dar în şedinţă nu vom vorbi în limba română.

D-na Turucz Maria – preşedinte de şedinţă: aţi luat act de numirea
preşedinţilor şi secretarilor comisiei, vă rog să studiați regulamentul trebuie să cunoască
fiecare consilier ce are de făcut şi să respecte în continuare. Dl. consilier într-adevăr
legea 215 permite folosirea limbii minorităţilor în şedinţele consiliului local cu condiţia
ca să existe un traducător asigurat de primar, eu am început şedinţa în limba română,
având în vedere că avem colegi a căror limbă maternă este limba română.

Dl. Nyako Iozsef – primar: până în prezent s-a folosit limba maghiară în
mandatul trecut, în acest mandat avem doi colegi români, în şedinţa Consiliului Local
nu vorbim limba populară, sunt expresii pe care poate nu le înţeleg, nu avem translator
dacă dânşii nu sunt de acord, şedinţele se vor desfăşura în limba română.

Dl. Zima Marius – consilier local: eu cunosc bine limba maghiară, ar fi o
muncă în plus pentru d-na secretar, să se traducă materialele pentru şedinţă, nu sunt de
acord cu aşa ceva, dar nu am nimic împotrivă să se vorbească în limba maghiară.

D-na Todor Maria – secretar al Oraşului Valea lui Mihai: nu este vorba
despre mine, eu nu sunt în măsură să traduc documentele pregătite pentru şedinţa
consiliului local întrucât eu nu cunosc limba maghiară de specialitate, dar legea
administraţiei publice locale nu prevede nicăieri traducerea materialelor supuse
aprobării consiliului local. Potrivit art.50 din legea nr.215/2001 – republicată, la care
face referire dl. consilier Pap Sandor, primarul asigură traducerea în limba minorităţilor
în localităţile în care respectiva minoritate are o pondere mai mare de 20 %  din numărul
locuitorilor, a hotărârilor cu caracter normativ, iar cele cu caracter individual se
comunică, la cerere şi în limba maternă.
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Dl. Pop Florin-Viorel - consilier local: eu m-am născut în Valea lui Mihai,
eu nu am nici o problemă, ştiu limba maghiară, puteţi vorbi în limba maghiară.

D-na Turucz Maria – preşedinte de şedinţă: dacă avem acceptul colegilor
noştri şi legea ne permite, eu ca şi preşedinte de şedinţă vă propun să continuăm
lucrările şedinţei în limba maghiară la cererea consilierilor din grupul EMNP-PPMT.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.12/08 iulie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri
pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea
lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Dl. Karsai a fost ales ca viceprimar al oraşului Valea lui Mihai, pe
perioada mandatului va fi suspendat din funcţia de director al Centrului de asistenţă
medico-socială – Valea lui Mihai.

Art. 1 şi Art.2 se aprobă în unanimitate
Art.3 – dl. Krizsan Csaba propune pe d-na dr. Turucz Maria; dl. Csengeri

Csongor propune pe dl. Torda Imre-Istvan; propunerile supuse votului se aprobă în
unanimitate – cu 15 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (dl. Baricz-Nanasi Ferenc şi d-ra
Czegledi Iulia – consilieri).

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.13/08 iulie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de
termen a Contractului de prestări servicii privind gospodărirea deşeurilor menajere în
oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. În urma discuţiilor cu dl. Puşcaş s-a întocmit o Minută şi am hotărât de
comun acord încetarea contractului de prestări servicii înainte de termen – ceea ce
presupune că de luni nu va mai colecta şi transporta gunoiul. Această situaţie se
datorează faptului că transportul trebuie dus la Oradea, au solicitat un preţ mai mare
care am considerat că este prea mare pentru locuitori. Avem două oferte – în termen de
patru zile vom definitiva urmând ca o altă societate va asigura interimar o perioadă
colectarea şi transportul deşeurilor menajere, până se întocmeşte documentaţia şi se va
scoate la licitaţie, sperăm că va fi o firmă care va presta activitatea pentru un preţ
convenabil pentru populaţie.

Pap Sandor – consilier local: cine va asigura colectarea şi transportul
deşeurilor menajere, care a fost oferta BIO FLORISAL şi cât cer aceste două firme. Nu
sunt de acord cu teza a doua a art.1 – societatea era obligată să aloce sumele necesare
pentru monitorizare post-închidere – cât costă anual pentru oraş această monitorizare.
Ce se va întâmpla cu pubelele predate locuitorilor?

Dl. Nyako Iozsef – primar: despre solicitarea S.C. BIO FLORISAL de 7,9
lei/persoană, s-a discut în şedinţa consiliului local din luna mai depusă ca urmare a
închiderii haldei de gunoi şi transportul deşeurilor menajere la Oradea, atunci dl. Chiş
Gheorghe v-a prezentat scrisoarea societăţii cu solicitarea de a aproba preşurile stabilite
şi cu toţii aţi fost de acord că sunt prea mari şi nu se justifică; avem două oferte, AVE
propune un preţ de 5 lei/persoane fizice şi 55 lei pentru societăţi, oferta ASA este destul



5

de ambiguă, sunt şi cifre prezentate pe lună fără TVA, solicită platformă licenţiată şi
rampă de transfer autorizată, ceea ce noi nu putem asigura pentru că nu avem şi nici
bani pentru construire. BIO FLORISAL strânge pubelele sau, dacă va fi de acord, noul
operator va prelua pubelele sau le va închiria. Momentan, la Carei, monitorizarea nu
afectează bugetul local, este finanţată de U.E. la fel va fi şi la noi, în primii 2 ani ne va
costa cca 10 mii lei/an - cheltuieli pentru verificări din partea gărzii de mediu, sunt ţevi
pentru emanarea gazelor de sub nisip cum vor afecta aerul, starea solului de sub haldă
dacă se contaminează cu levigat, în cazul în care nu vor fi probleme de mediu – din al
treilea an nu vor mai fi cheltuieli.

Dl. Baricz-Nanasi – consilier local: despre ceea ce aţi expus aici, aveţi ceva în
scris, puteţi să le sprijiniţi cu documente scrise şi semnate?

Dl. Nyako Iozsef – primar: Garda de mediu verifică din punct de vedere al
impactului asupra mediului. Închiderea costă 1 mil euro, halda de gunoi se va acoperi cu
o membrană care urmează a fi adusă în ţară, prima dată la Ştei, apoi la noi, de luni nu se
vor mai depozita deşeuri la groapa de gunoi. Sunt normative care trebuie îndeplinite în
acest domeniu şi nu constituie dorinţa sau voinţa unui primar.

Proiectul de hotărâre se supune la vot pe articole:
Art.1 – 13 voturi pentru, 4 abţineri (grupul EMNP: dl. Baricz-Nanasi Ferenc,

d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Szentes Attila – consilieri locali)
Art.2 - 13 voturi pentru, 4 abţineri (grupul EMNP: dl. Baricz-Nanasi Ferenc,

d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Szentes Attila – consilieri locali)
Art.3 – se va modifica termenul până la 31 august - pentru 13, 4 abţineri –

EMNP13 voturi pentru, 4 abţineri (grupul EMNP: dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-ra
Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Szentes Attila – consilieri locali)

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, cu 13 voturi pentru, 4
abţineri (grupul EMNP: dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi
dl. Szentes Attila – consilieri locali), adoptându-se Hotărârea nr.14/08 iulie 2016, care
face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.8 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii Reabilitare aşezământ
cultural – Valea lui Mihai şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acesteia.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Mă bucur că am ajuns la această fază, avem un proiect impozant pentru
moara de la Văleanca, va fi un centru cultural cu trei nivele – 4.900.000 lei finanțat
integral din fonduri de la Guvern, reabilitarea şi dotarea se va realiza de către CNI, după
care se va preda oraşului împreună cu investiţia realizată, cade în sarcina noastră
respectiv finanţarea din bugetul local a asigurării infrastructurii necesare.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.15/08 iulie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Diverse
Dl. Nyako Iozsef – primar: cred că este momentul să ştim cu toţii, spun în

special consilierii lor aflaţi la primul mandat, sunteţi aici nu ca şi cetăţean care doreşte
să-şi rezolve treburile la această instituţie, ci ca organ de decizie.

Este important să vă informaţi şi să transmiteţi locuitorilor informaţii corecte,
nu din auzite. Vă rog ca în zonele în care locuiţi, să aduceţi la cunoştinţa locuitorilor, a
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celor care v-au ales, ceea ce am discutat despre colectarea şi transportul gunoiul
menajer. Trebuie să conştientizăm în rândul populaţiei să se facă colectare selectivă şi
să se transporte la Oradea o cantitate cât mai mică de deşeuri menajere, vom putea
solicita reducere de taxă dacă se va transporta o cantitate mai mică.

În legătură cu canalizarea suntem în curs de finalizare, trebuie să se desfiinţeze
fosele septice, sperăm că vom primi fonduri având în vedere faptul că avem la consiliul
judeţean preşedinte de culoare politică favorabilă nouă. Avem în curs derularea licitaţiei
pentru canalizarea străzilor Bethlen Gabor, Bem Jozsef şi Munkacsi Mihaly, sperăm ca
săptămâna viitoare să demarăm licitaţia pentru alte 15 străzi pentru care s-a întocmit
documentaţia cadastrală şi a fost aprobată de consiliul local în mandatul trecut.

Un operator regional înfiinţat de ADI va prelua activitatea de alimentare cu
apă şi canalizare menajeră, de la data de 01 august 2016, infrastructura este a noastră,
sperăm că va lucra cu profesionalism.

Dl. Pap Sandor – consilier local: până nu văd clar cum va fi funcţiona
colectarea şi transportul gunoiului de săptămâna viitoare, cu cine se va încheia contract,
cum se va plăti, cum pot să conving locuitorii?

Nemeth Elvira – consilier local: cum să convingem locuitorii să plătească
ceva ce nu se prestează – în jurul nostru nu s-a transportat deşeurile selectate, nu am
primit pubele, nu am primit saci, nu am primit nimic – ce plătim? Oamenii sunt foarte
revoltaţi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă aveţi propuneri constructive suntem de acord
să ne ajutaţi cu acestea. V-am explicat despre ce se va întâmpla cu prestarea serviciului
de salubrizare menajeră a oraşului.

Când a venit ASA a fost primit în aşa fel după cum au fost informaţi cetăţenii
dinainte, dacă au fost refuzaţi nu s-au mai întors. Sper că va fi o soluţie bună în ceea ce
priveşte colectarea tuturor deşeurilor.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: nu putem să lucrăm să trăim altfel decât
prevede legea. Colectare selectivă este obligatorie, să separăm deşeurile, nu ştiu pentru
ce plătesc dar nu colectează selectiv, nu ştiu să colecteze selectiv. Toate familiile au
deşeuri menajere, dar au şi hârtie şi în special plastic.

Dl. Zima Marius – consilier local: în alte localităţi colectarea selectivă,
funcţionează foarte bine

Dl. Szentes Attila – consilier local: la încheierea contractului să se prevadă un
termen mai scurt. Fac colectare selectivă, cca în 3 săptămâni se umple pubela, nu s-ar
putea renegocia preţul?

Dl. Nyako Iozsef – primar: în aprilie 2017 se pune în aplicare master planul
judeţului, până atunci va trebui să asigurăm o prestare interimară, de tranzit, oricum nu
pe 25 ani, aţi văzut ce greu am scăpat de ace4astă societate. Sunt reguli prevăzute în
master planul judeţului, care poate nu ne convin nici nouă, dar noi la nivel local nu
putem modifica legea.

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Turucz Maria Todor Maria


