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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, 13 mai 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui 

Mihai, nr.76/2019. Sunt prezenţi 15 consilieri  locali din totalul de 17 consilieri locali în 

funcţie (lipsesc dl. Horvath Sandor-Krisztian şi d-naTurucz Maria) și dl. Nyako Iozsef – 

Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui 

Mihai, Rencz Csaba – responsabil mass-media, d-na Szabo Eva - din partea 

www.erinto.ro. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – 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 24 aprilie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi 

Ordinea de zi al şedinţei din 13 mai 2019 cu introducerea unui proiect de hotărâre 

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra 

terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13 

pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA, propunerea 

se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.40/13 mai 2019,  care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind Protocolului de 

colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – 

ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele 

Salcâmului în Floare” - ediţia XXVII, iniţiator Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre.  

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: pentru organizarea centenarului 

la 1 Decembrie am solicitat suma de 5.000 lei, nu am primit nimic. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru ce să vă fi dat suma solicitată? Activităţile 

au fost organizate de u.a.t. oraşul Valea lui Mihai şi pentru acest eveniment s-a alocat 

suma de 10.000 lei din bugetul local. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 41/13 mai 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului-

cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” - ediţia XXVII 

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

hotărâre. Nu sunt obiecţiuni cu privire la acest punct de pe Ordinea de zi. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 42/13 mai 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 
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Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind conferirea, post-mortem, 

a titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Valea lui Mihai prof. Kiss Imre şi a unor 

distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în 

Floare” ediţia XXVII. 

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

hotărâre. Aşa cum aţi văzut se vor acorda Diplome de excelenţă câte unul în fiecare din 

cinci domenii, în câteva domenii sunt mai multe propuneri din partea grupurilor de 

consilieri locali. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – preşedinte de şedinţă supune la vot pe articole 

proiectul de hotărâre.  

Art.1 – se aprobă în unanimitate 

Art.2 – se aprobă în unanimitate 

Art.3 – în domeniul culturii sunt trei propuneri, se votează prin vot secret pe 

buletine de vot: în urma votului, rezultă următoarele: Lupşa Ioan – 8 voturi pentru,  - 0 

voturi pentru, Szilagyi Francisc – 7 voturi pentru 

Art.4 – se aprobă în unanimitate 

Art.5 – în domeniul educaţiei sunt două propuneri, se votează prin vot secret 

pe buletine de vot: în urma votului, rezultă următoarele: Szabo Zoltan – 12 voturi 

pentru şi Dronca Flore – 3 voturi pentru. 

Art.6 - se aprobă în unanimitate 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 43/13 mai 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea unei 

locuinţe tip A.N.L. – iniţiator Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat. Este ultimul pe lista de priorităţi pentru locuinţe ANL cu o 

cameră, mai avem o persoană pe lista de priorităţi îndreptăţită să primească locuinţă tip 

ANL cu două camere, dacă i se va repartiza şi acestuia o locuinţă, vom veni cu 

propuneri pentru o nouă listă de priorităţi. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.44/13 mai 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţă socială – iniţiator Viceprimarul Oraşului Valea lui 

Mihai.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat.  Sunt chiriaşi disciplinaţi, nu au restanţe în ceea ce priveşte 

plata taxei de închiriere. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 45/13 mai 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp 

situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Jakab Rezso nr.13 pentru extindere construcţii, în 

favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA. 

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

hotărâre.  
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D-na Nemeth Elvira – consilier local: era vorba că imobilul – clădire, nu se 

poate vinde. Această persoană locuieşte în această clădire? după câte ştiu această 

persoană locuieşte în Austria, probabil va vinde acest teren, oricum nu va folosi 

personal şi nu personal va plăti redevenţa. După câte ştiu eu casa este vândută, oricum 

altcineva locuieşte în aceasta. 

D-na Todor Maria – secretar: nu este vorba de vânzare, terenul face obiectul 

contractului de superficie cota de 100/500 mp, cota de 400/500 mp a fost atribuit în baza 

Legii nr.15/2003 pentru construirea de locuinţă personală, loturile sunt de 500 mp şi 

sunt folosite fără nici un titlu de către proprietarii construcţiilor, aceasta ar fi intrarea în 

legalitate. Cererea a fost depusă în luna februarie, a fost discutată în şedinţa comisiei şi 

prezentată în plenul şedinţei Consiliului local – nu au fost obiecţiuni, s-a întocmit 

raportul de expertiză, în răspunsul la cerere s-a solicitat planul cadastral şi C.F.-ul de la 

petiţionar pentru a întocmi proiectul de hotărâre de dare în folosinţă. 

Locuinţa poate fi vândută după cinci ani de la terminarea construcţiilor. 

Terenul nu poate fi vândut întrucât proprietarul construcţiilor nu este şi proprietarul 

terenului, se propune constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros – ceea ce 

înseamnă că foloseşte terenul pentru care plăteşte o redevenţă. Se constituie acest drept 

pentru a obţine autorizaţie de construire pentru edificarea unui garaj, dacă ar fi fost 

închiriere nu se putea elibera autorizaţia. Din extrasul CF eliberat la data de 09 mai 

2019, rezultă că proprietar este d-na Marc Raluca-Daiana. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am mai afirmat şi cu alte ocazii că dorim să 

verificăm terenurile folosite sub orice formă de către locuitori ai oraşului şi vrem să-i 

punem în legalitate, ori închiriere ori vânzare, avem nevoie de bani la bugetul local, iar 

oamenii vor fi proprietari sau chiriaşi şi vor plăti şi impozit şi taxă de închiriere. 

Proiectul de hotărâre supus votului nu se aprobă, întrucât se exprimă 8 voturi 

pentru şi 5 abţineri (Bricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap 

Sandor-Gyorgy şi Popa Florin-Viorel), potrivit Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, abţinerile se contabilizează 

ca voturi împotrivă. Întrucât pentru aprobarea proiectului de hotărâre, potrivit art.45 

alin. (3) din Legea nr.215/2001 – republicată, hotărârile privind patrimoniul se adoptă 

cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie este necesar 

votul a 12 consilieri locali în funcţie. 

Se va redacta o Hotărâre de respingere a proiectului de hotărâre privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului 

în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Jakab Rezso nr.13 pentru 

extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA, cu nr.46/13 mai 

2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct. 7 de pe Ordinea de zi: alegerea preşedintelui de şedinţă – este propus dl. 

Popa Florin-Viorel, se aprobă în unanimitate, adoptându-se  Hotărârea nr. 46/13 mai 

2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct. 8 de pe Ordinea de zi Diverse: nu sunt. 

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal. 

           

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                              

          Pap Sandor Gyorgy                            Todor Maria  


