
1

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 14 martie 2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.44/2019. Sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
locali în funcţie (lipseşte motivat dl. Csengeri Csongor-Antal, dl. Nagy Laszlo şi
nemotivat dl. Zima Marius Vasile – consilieri locali), de asemenea, sunt prezenţi: dl.
Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al
oraşului Valea lui Mihai şi dl. Rencz Csaba – responsabil mass-media, precum şi d-na
Szabo Eva – din partea www.erinto.ro.

Dl. Pap Sandor – 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 27
februarie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi al şedinţei din 14 martie 2019 – care se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.21/14 martie 2019, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de
finanţare Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada
Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii
nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor şi a cheltuielilor aferente
acesteia – iniţiator Primarul Oraşului Valea lui Mihai

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. După cum ştiţi am depus o cerere de finanţare pentru proiectul
Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii
nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8,
scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor. Proiectul de hotărâre este în faza de
precontractare, finanţatorul solicită o asemenea hotărâre de aprobare a cererii de
finanţare, sumele aprobate iniţial nu se modifică, în acest proiect de hotărâre, am
precizat contribuţia asociaţiei de proprietari - fiecare proprietar de apartament va
contribui cu sume cuprinse între 8 şi 11 mii lei în funcţie de mărimea locuinţei, termenul
de rambursare fiind de 10 ani de la recepţia finală.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: locatarii ştiu ce şi cât urmează
să plătească, am fost să văd aceste blocuri de locuinţe întradevăr sunt într-o stare
deplorabilă, este de mirare că au trecut cu bine peste iarnă şi mai au acoperiş, acesta nu
a fost luat de vânt sau distrus complet de zăpezi, dar ştiu cât vor avea de contribuit?
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Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă cineva afirmă că nu ştie înseamnă că nu vrea
să ştie, au fost şedinţe cu proprietarii, v-am spus contribuţia locatarilor va fi între 8 mii
de lei şi 11 mii lei, în funcţie de mărimea locuinţei. Acestea sunt preţurile calculate în
funcţie de proiectul întocmit. Lucrarea se va scoate la licitaţie, cel care va depune oferta
cu preţul cel mai scăzut, este posibil să se contribuie cu o sumă mai mică, de obicei în
urma licitaţiei, suma pentru care se realizează lucrările este mai mică. Consider că aceşti
locatari se pot bucura că s-a găsit o soluţie pentru reabilitarea termică a blocurilor şi nu
trebuie să-i penalizăm ca şi în Oradea să plătească impozit pe clădiri de 500 % faţă de
alţi proprietari, dacă nu renovează clădirea în care locuiesc. Se evită astfel riscul ca să
ploaie în apartament sau să se producă vreun accident şi atunci cine va fi vinovat dacă
vreo ţiglă loveşte vreun pieton pe trotuar.

Dl. Chiş Georghe – consilier local: aş completa ceea ce a spus dl. Primar, eu
văd patru avantaje în această lucrare: clădirea va fi izolată şi aceasta înseamnă economie
la încălzirea locuinţei – indiferent dacă încălzirea este pe lemne sau gaz, cheltuielile cu
încălzirea vor fi mai mici. Un alt avantaj – creşte valoarea apartamentelor şi implicit
creşte şi preţul de vânzare. Al treilea avantaj: în perioada de zece ani când trebuie să
ramburseze suma avansată din bugetul local, primesc un credit fără dobândă fără să fie
nevoiţi să depună tot felul de documente. La orice bancă ar apela pentru credite au
nevoie de documente, intră în evidenţa aşa-zisului birou de credite şi nu mai poate
contracta alt împrumut până nu rambursează primul credit. În cazul nostru nu se va
vedea nicăieri împrumutul acordat şi va putea contracta oricând un alt credit. Al patrulea
avantaj: rezolvăm o problemă care altfel nu ştiu cum ar putea fi rezolvată, dacă locatarii
nu ar fi de acord, ar trebui să-i amendăm sau să aplicăm alte măsuri drastice pentru că
acele blocuri sunt periculoase. Din experienţa de până acum ofertele depuse de
executanţi sunt mai mici decât totalul cheltuielilor care se publică la licitaţie, astfel şi în
acest caz locatarii vor avea de plătit poate cu minim 10% mai puţin decât ceea ce a
prezentat dl. Primar, dar poate fi cu 30 % mai puţin.

Dl. Pap Sandor – preşedinte de şedinţă: după părerea mea asociaţia de
proprietari ar fi trebuit să vină o listă semnată de toţi locatarii că sunt de acord cu plata
acestei sume şi atunci se putea vota pentru acest proiect de hotărâre, dar pentru că am
dubii faţă de faptul că toţi locatarii au fost înştiinţaţi şi ştiu ce urmează eu personal nu
voi vota acest proiect de hotărâre.

Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă nu vom primi finanţarea pentru acest proiect,
vom fi nevoiţi să aplicăm şi noi o impozitare majorată până la 500%, la fel ca şi în
Oradea, astfel că de-a lungul anilor să se adune suma necesară pentru renovarea acestor
blocuri de locuinţe

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 10 voturi pentru şi 4 abţineri
(dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor-Gyorgy şi dl. Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.22/14 martie 2019 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal. (Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016,
„abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”)

Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între U.A.T.
Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor maghiari din România, Organizaţia
Jud. Bihor – iniţiator Primarul Oraşului Valea lui Mihai.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la Proiectul de
hotărâre. Această asociaţie vizează carnetele de producător, deci colaborarea este mai
veche. Această asociaţie oferă consultanţă de specialitate tuturor agricultorilor în ceea
ce priveşte producţia şi vânzarea produselor, accesarea de fonduri nerambursabile.

Dl. Pap Sandor – preşedinte de şedinţă: mai există la nivelul oraşului o
asociaţie Asociaţia Agricultorilor din Valea Ierului - Ermelleki Gazdak Egyesulete,
cu sediul în Valea lui Mihai, de ce nu încheiem parteneriat cu această asociaţie? Au mai
depus solicitări, au primit şi sprijin financiar din bugetul local, vor reveni cu alte
solicitări.

Dl. Nyako Iozsef – primar: cred că dacă solicită şi această asociaţie sprijinul
oraşului li se va acorda, posibilitatea este deschisă pentru toate asociaţiile şi fundaţiile.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 10 voturi pentru şi 4 abţineri
(dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor-Gyorgy şi dl. Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.23/14 martie 2019 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal. (Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016,
„abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”)

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Pap Sándor György Todor Maria


