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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, 21 februarie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.21/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali (lipseşte motivat dl. Csengeri
Csongor – consilier local) din totalul de 17 consilieri locali în funcţie și dl. Nyako Iozsef
– Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui
Mihai, Rencz Csaba – Bihari Naplo, d-na Szabo Eva – din partea publicaţiei on-line
Erinto.

D-na Gabor Eva – 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 02
februarie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi al şedinţei din 21 februarie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.13/21 februarie 2018,
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea pe anul 2017 al
Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Papp Sandor – consilier local: am văzut că aţi avut în atribuţiile delegate
de dl. Primar cea de supraveghere a activităţii de alimentare cu apă potabilă a oraşului.
Ce faceţi sau ce aveţi de gând să faceţi pentru îmbunătăţirea calităţii apei, pentru că din
reţea numai apă potabilă nu curge – prezintă un pahar cu apă luată de la robinet în
Primărie.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: într-adevăr a fost printre atribuţiile
mele şi activitatea serviciului de apă, până a fost serviciu în aparatul de specialitate al
primarului, dar după înfiinţarea societăţii la nivel regional acest serviciu a fost delegat
nu mai este în subordinea noastră şi acest punct din raport nu mai este de actualitate.
Cunoaştem problemele cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte culoarea apei, am
discutat cu domnul primar, există o posibilitate să achiziţionăm nişte filtre sub formă de
conteiner, normal că ne va costa nişte bani, a căror achiziţionare depinde de Dvs., ştiu că
s-au schimbat acele pietre din sita montată de către oamenii noştri sperăm că se va
curăţa cât de cât.

D-na Czegledi Iulia – consilier local: aș dori să știu dacă apa corespunde și
consumată pentru băut dăunează sănătății oamenilor?

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: se fac analize periodice, eu nu sunt
specialist nu ştiu ce conţine, dar specialişti în acest domeniu au constatat că nu sunt
probleme din punct de vedere al compoziţiei apei nu dăunează sănătăţii.

Dl. Torda Imre-Istvan – consilier local: s-au făcut analize ale apei ce se
foloseşte la societatea ARA România – buletinele de analiză arată că nu sunt probleme
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cu calitatea apei, culoarea nu este cea corespunzătoare. Am văzut apa ce iese din puţuri
şi la cea care intră în rezervorul colector, aceasta este curată, probabil că sunt probleme
cu conductele, nu ştiu ce vor rezolva sitele de care vorbea dl. Viceprimar.

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt probleme cu reţeaua de apă şi cu calitatea
apei, dar nu este contaminat, nu dăunează sănătăţii. Nu am fi intrat în ADI dacă nu ni s-
ar fi impus asocierea între u.a.t. şi delegarea serviciului de apă operatorului regional.
Sunt perioade când în apă sunt depuneri de fier şi mangan, se constată şi o cantitate
mică de nitriţi va trebui să scăpăm de această problemă, sper că vom găsi soluţii dar
pentru toate acestea avem nevoie de bani – sunt în zonă trei containere montate de o
firmă din Debreţin, vom vedea cât ne costă şi cum putem achiziţiona două asemenea
containere pentru curăţare cu nişte sute, acestea spală apa la 6-8 ore şi să vedem unde
pot fi golite. Nu cred că este realizabil să avem apă de la Viişoara, pentru aceasta am
avea nevoie de o grămadă de bani de care nu dispunem. Sperăm că achiziţionarea
containerelor va fi o soluţie pentru curăţarea apei, o putem realiza într-o lună sau o lună
şi jumătate, dacă va fi nevoie vom contracta un împrumut, am solicitat ofertă de la
BRD, dar încă nu am primit răspuns. Credeţi-mă că şi pe mine mă deranjează faptul că
apa are o asemenea culoare periodic deschidem hidranţii de pe străzi, unde există. O
altă problemă cu deschiderea hidranţilor o constituie faptul că nu putem inunda nici
grădina nici curtea nimănui cu apa ce se scurge.

Dl. Pap Sandor – consilier local: doresc să-l întreb pe dl. primar de ce oraşul
Săcuieni nu a aderat la ADI? O altă întrebare, dacă de la puţul de pe str. Horea şi în
prezent apa curge spre oraş prin ţevi de azbest?

Dl. Nyako Iozsef – primar: Oraşul Săcuieni este membru ADI, a încheiat
contract cu S.C. APĂ CANAL Borş, încă nu s-a predat reţeaua de apă, având unele
probleme care se clarifică. Nu mai avem în reţea ţevi de azbest.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2017 al consilierilor:
Chiş Gheorghe-Cristian, Horvath Sandor-Krisztian, Nagy Laszlo, NemethElvira-
Iboyo, Pap Sandor-Gyorgy, Popa Florin-Viorel, Torda Imre-Istvan, Toth Ferenc-
Csaba, Zima Marius-Vasile.

Pct.3 de pe Ordinea: Rapoarte de activitate pe anul 2017 ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Ora;ului Valea lui Mihai, respectiv: Comisia pentru
agricultură şi activităţi economico-financiare şi Comisia juridică şi de disciplină,
sănătate şi familie, protecţia copiilor, muncă şi protecţie socială.

Pct. 4. De pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte,
beneficiar S.C. AGROTEX S.R.L.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Aţi primit documentaţia, dacă aveţi întrebări vă rog să le puneţi şi vă voi
răspunde.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: totdeauna am considerat că sunt
anumite priorităţi: copiii, învăţământul, sănătatea, acum rog colegii consilieri să nu
voteze acest proiect de hotărâre, în mijlocul oraşului să construiască asemenea depozit –
sunt substanţe chimice foarte periculoase, unele au nevoie de autorizări speciale,
transportate cu camioane speciale, se poate întâmpla orice. Noi trebuie să luăm în
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considerare interesele cetăţenilor, poate nu acum poate peste cinci ani se va întâmpla o
nenorocire, noi avem rolul de a apăra interesele locuitorilor. Avem o petiţie semnată de
21 de cetăţeni care nu au ştiut de acest proiect, aşa s-a întâmplat şi cu uscătoarele şi cu
silozurile. S-a emis o autorizaţie la Oradea pe baza unei adrese, dar vă rog să nu fiţi de
acord cu acest proiect.

D-na Todor Maria – secretar: d-na consilier local greşiţi, încă nu s-a emis o
autorizaţie de construire, s-a emis un Certificat de urbanism de către Arhitectului şef din
cadrul Consiliului Judeţean Bihor, prin care se solicită pe lângă celelalte avize şi
acorduri şi planul urbanistic zonal pentru obiectivul de investiţii ce se intenţionează a se
realiza, care conform legislaţiei în vigoare se aprobă prin hotărâre de consiliu local.
Raportul informării şi consultării publicului asupra PUZ, a fost întocmit în conformitate
cu legislaţie în vigoare. Anunţul cu privire la propunerea de PUZ a fost afişat în oct.
2017 şi s-a stabilit o şedinţă pentru eventuale sesizări, observaţii, propuneri din partea
cetăţenilor ca nu a avut loc nesemnalându-se observaţii.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: vecinii nu au fost anunţaţi,
atunci cum s-a solicitat părerea lor, nimeni nu a ştiut de acest proiect.

D-na Todor Maria – secretar: nu are nimeni obligaţia să anunţe fiecare
cetăţean în parte, s-a făcut public anunţul, societatea a obţinut acordul vecinilor,
documentaţia este completă. Şi nu s-a emis Autorizaţia de construire.

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: dacă oraşul are publicaţie locală şi
site web, nu se putea publica şi acest proiect. S.C. AGROTEX are posibilitatea să
amplaseze acest obiectiv în altă parte decât în mijlocul străzii între casele de locuit,
Ferma nouă este proprietatea lor, este la distanţă mare de ultimele case din oraş, nu
deranjează pe nimeni. Acum avem posibilitatea să nu lăsăm această firmă să realizeze o
asemenea construcţie. Dacă nu aprobăm această documentaţie, vom împiedica firma să
realizeze construcţia.

Dl. Viceprimar prezintă anunţul pe site-ul www.valealuimihai.ro anunţul cu
privire la posibilitatea consultării documentaţiei, postat în data de 02 oct. 2017, care şi
în prezent este pe site-ul oraşului (pentru dl. consilier local Pap Sandor anunţul nu
prezintă interes).

Dl. Nyako Iozsef – primar: în timp au fost mai multe reclamaţii din partea
cetăţenilor la adresa acestei societăţi, privind zgomotul, mirosul şi praful produs de
uscătoare este nociv pentru locuitorii din zonă, instituţiile abilitate au făcut măsurători,
nu s-au constatat nereguli, s-au încadrat în limitele minime, probabil aşa va fi şi de
această dată şi depozitul va fi construit. Nu văd nici o cale legală să oprim această
lucrare, documentaţia este completă, au obţinut avizele solicitate prin certificatul de
urbanism. Asemenea situaţii sunt şi în Marghita sau Oradea, se găseşte mereu calea
legală pentru realizarea unor asemenea construcţii.

Dl. Torda Imre-Istvan – consilier local: locuiesc în acea zonă, de ani de zile
sunt depozitate îngrăşăminte în magazii neconforme şi în prezent, probabil că după
construirea acestei hale conform standardelor europene nu vor mai fi probleme.

D-na Gabor Eva – preşedinte de şedinţă: ar fi ideal ca autorităţile publice
locale să aibă puterea să oprească asemenea activităţi pe teritoriul unei localităţi, dar din
păcate nu avem.

D-l. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: consider că dacă nu suntem în
stare să hotărâm cum trebuie în această problemă, trebuie să ne dăm demisia. Este în
apropiere o şcoală, copii sunt învăţaţi să protejeze mediul înconjurător, nu se poate
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edifica o asemenea construcţie în centru oraşului, să o facă la ferma de la marginea
localităţii.

Zima Marius-Vasile – consilier local; vă amintiţi şi Dvs. au mai fost
accidente în ţară, când un camion cu îngrăşăminte a explodat au fost 16 morţi. Dacă
verificaţi documentaţia, s-a întocmit pentru hală cu două compartimente de câte 574 mp,
dacă era peste 600 mp aveau nevoie de avizul ISU care costă câţi zeci de mii euro.

Proiectul de hotărâre se supune votului, consilierii locali votează după cum
urmează:

- 8 voturi pentru
- 6 voturi împotrivă: Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia,  Nemeth Elvira-

Iboyo, Papp Sandor-Gyorgy, Popa Florin-Viorel şi Toth Ferenc-Csaba
consilieri locali

- 2 abţineri: Boda Brigitta şi Zima Marius-Vasile – consilieri locali.
D-na Todor Maria – secretar: potrivit art.45 alin.(2) lit. e din Legea

administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, hotărârile consiliului local
privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului se
adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Întrucât avem 17 consilieri în funcţie,
prezenţi 16, dintre care 8 au votat pentru adoptarea hotărârii, 6 împotrivă şi 2 abţineri
(care, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al
Orașului Valea lui Mihai, se contabilizează la voturi contra) nu s-a întrunit cvorumul
pentru adoptarea hotărârii de aprobare a documentaţiei PUZ, respingerea proiectului de
hotărâre iniţiat privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hală
depozitare pesticide şi îngrăşăminte, beneficiar S.C. AGROTEX S.R.L., se va
concretiza în Hotărârea nr.14/21 februarie 2018 – care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei
energetice a Oraşului Valea lui Mihai, pentru perioada 2016-2026

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Strategia energetică este necesară pentru depunerea cererilor de
finanţare din fonduri structurale

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 11 voturi
pentru şi 5 abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Papp Sandor-Gyorgy, Toth
Ferenc-Csaba şi Zima Marius-Vasile) adoptându-se Hotărârea nr.15/21 februarie 2018
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2018

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

D-na Benkovits Angela – şef birou contabilitate: avem nişte modificări faţă
de proiectul care a fost supus dezbaterii publice, sunt sume care au fost repartizate
ulterior afişării, la TVA, pentru învățământul de stat se alocă suma de 697 mii lei pentru
cheltuieli materiale, pentru asistenţii persoanelor cu handicap – suma de 1.462 mii lei,
pentru finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – 6 mii lei, drepturile copiilor cu
CES – 34 mii lei, 122 mii lei pentru creşă şi evidenţa persoanelor, din TVA pentru
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echilibrare din TVA – 1.097 mii lei, suma finală la partea de venituri este de 26.109 mii
lei, iar la partea de cheltuieli – 27.264 mii lei, diferenţa este excedentul la 31 dec. 2017.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.16/21 februarie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului
de mandat încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia de proprietari Moka pentru
pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuit.

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

Dl. Toth Ferenc-Csaba - consilier local: dacă înţeleg bine este vorba despre
două blocuri, puteţi să ne spuneţi:

- câte apartamente sunt în cele două blocuri,
- proprietarii în ce procent sunt membri ai asociaţiei de proprietari,
- ce se va întâmpla cu cei care nu sunt membri ai asociaţiei,
- dacă proprietarii de apartamente care sunt membri ai asociaţiei de proprietari

au fost informaţi despre suma pe care va trebui să o plătească şi modul de plată
- ce se va întâmpla cu acei proprietari care au investit în repararea locuinţelor,

de ex. în ultimii 5 ani – au schimbat uşi – geamuri Ca să contractez un împrumut de 20-
25 mii lei şi eu m-aş gândi dacă merită sau nu.

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt 58 de apartamente, sunt membri ai asociaţiei
de proprietari 75 %. Pe Ordinea de zi trebuia să fie primul proiectul de hotărâre de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici pe care l-aţi primit abia ieri după masa,
întrucât atunci am primit cifrele exacte necesare pentru proiect.

Conform ghidului pentru obţinerea finanţării din POR, cererea de finanţare se
depune de UAT, pentru care avem nevoie de mandat de reprezentare a asociaţiei de
proprietari. Era bine să adere toţi la asociaţia de proprietari, mulţi proprietari au aderat
în urma nenumăratelor discuţii. Se poate vedea starea în care sunt aceste blocuri de
locuit, cade ţigla de pe acoperiş, norocul a făcut să nu fie vreun accident din această
cauză. Am lucrat mult pentru acest proiect, am stat de vorbă personal cu locatarii chiar
şi seara târziu, ceea ce facem o facem pentru locuitorii oraşului, dacă sunt persoane care
vor să ne împiedice nu doresc binele locuitorilor. Clădirile sunt vechi, sunt lucrări
moderne care schimbă faţada clădirilor. Cei care au investit în locuinţa lor nu vor fi
deranjaţi, este reabilitare termică cu panele fotovoltaice pe acoperiş care va fi schimbat
în totalitate, schimbarea uşilor şi geamurilor în special a celor din lemn. Nici pe departe
nu este vorba de sumele amintite de dl. Toth. Vom analiza bugetul acestui proiect la
ultimul punct de pe Ordinea de zi, unde vi se supune dezbaterii şi aprobării indicatorii
tehnico-economici. De consiliul local depinde ce perioadă li se acordă proprietarilor
pentru rambursare. Blocurile odată reabilitate, va creşte şi valoarea apartamentelor,
pentru înstrăinarea locuinţei este necesar un  certificat energetic.

D-na Czegledi Iulia – consilier local: eu nu sunt de acord să votez nişte
cheltuieli pe seama altora.

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: sunt şi alte moduri de reabilitare,
nu se pot angaja cheltuieli pe seama locatarilor fără ca aceştia să fie informaţi. Ştie
fiecare proprietar de apartament ce sumă va avea de achitat? Sunt şi alte blocuri în oraş,
nu numai aceste două.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: locatarii au fost informaţi, fiecare va avea de plătit
în funcţie de mărimea apartamentului. Aţi văzut în documentaţie că sunt lucrări care dau
o faţadă complet nouă clădirilor, se vor face măsurători privind încălzirea, dacă uşile –
geamurile închid bine, nu se vor atinge de acestea sau vor fi reglate dacă nu închid bine.
Proiectul prevede un buget mare, deodată nu ne permitem să reabilităm toate blocurile
de locuit din centrul oraşului, acesta este începutul, vor urma şi celelalte clădiri.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: să ne limităm la acest proiect de
hotărâre: există un contract de mandat semnat de preşedintele asociaţiei în numele
proprietarilor pe care-i reprezintă, au fost informaţi de către preşedintele de asociaţie.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 11 pentru, 3
voturi împotrivă (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia şi Papp Sandor – consilieri
locali), 3 abţineri (Toth Ferenc-Csaba, Nemeth Elvira-Iboyo şi Pop Florin Viorel –
consilieri locali), adoptându-se Hotărârea nr.17/21 februarie 2018 care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte
de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip
ANL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. Atât rezilierile, cât şi prelungirile sunt la cerere.

Nu sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.18/21 februarie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de
soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea
locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL, destinate închirierii în oraşul
Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. Sunt mai multe apartamente libere decât solicitări – probabil în
luna aprilie vom supune aprobării o listă de priorităţi suplimentară. Se vor repartiza 16
locuinţe pentru toţi cei cuprinşi în aceste liste probabil vom supune aprobării
repartizarea acestora în şedinţa din luna martie, dar vor rămâne 4-5 apartamente tip
ANL nerepartizate.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.19/21 februarie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 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 -
faza DALI

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este un proiect cu o investiţie multianuală pe 4 ani, blocurile vor primi o
faţadă nouă atât locuinţele cât şi magazinele, vedeţi cifrele, cei mai câştigaţi vor fi
proprietarii de locuinţe. Din totalul cheltuielilor, 60 % din fonduri UE, proprietarii de
spaţii comerciale – suma de 228,6 mii lei, proprietarii apartamentelor din cele două
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blocuri de locuit vor avea de achitat în total suma de 557.310 lei, proprietarii vor plăti în
funcţie de mărimea locuinţei, eşalonat pe o perioadă de 5-10 ani în funcţie de cum va
stabili consiliul local ulterior, dacă obţinem finanţarea. D-na consilier Czegledi i-a
dezinformat pe locatari, la un moment dat nu au mai ştiut pe cine să creadă, pe noi care
am încercat să le explicăm şi să-i atragem în asociaţia de proprietari şi să fie parteneri în
acest proiect sau pe d-na consilier vecina lor care se opune acestui proiect. Proprietarii
vor avea de câştigat, nu se poate ca să nu-i coste nimic doar să primească în dar o
locuinţă complet reabilitată, dar nu este adevărat că vrem să-i băgăm în nişte cheltuieli
enorme, pentru că ei nu dispun de aceste sume.

Valoarea totală a proiectului este de 3.016.540 lei, din care 60 % va fi finanţat
de fonduri europene, 228.628 lei revine proprietarilor de spaţii comerciale de la parterul
celor două blocuri, oraşului îi revine suma de 856.247 lei, pentru proprietarii din
blocurile T.1, T.2 şi T3 – le revine suma de 327 mii lei, iar pentru proprietarii
apartamentelor din blocurile T.4-T.5 le revine suma de 230 lei. Aceştia vor avea
posibilitatea să se achite de datorii în termen de 2 ani sau 10 în funcţie de cum veţi
hotărî Dvs. în momentul obţinerii finanţării, fiecare proprietar va avea de rambursat
suma ce îi revine în funcţie de suprafaţa apartamentului. Din păcate sunt mari
cheltuielile neeligibile. Colegii mei au lucrat mult, ieri după amiază am primit ultimele
cifre, aveţi în anexe şi indicatorii tehnici privind lucrările ce se vor realiza.

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: în final trebuie să clarificăm, care
este suma cu care va trebui să contribuie fiecare locatar?

Dl. Nyako Iozsef – primar: cunoaştem momentan doar suma totală de 557.310
lei, ce va fi rambursată de proprietarii celor 58 de apartamente din cele două blocuri de
locuinţe, aşa cum v-am spus de mai multe ori, se va calcula suma ce revine fiecărui
proprietar în funcţie de mărimea apartamentului.

D-na Todor Maria – secretar: stimaţi domni şi doamne consilieri, proiectul
de hotărâre supus aprobării în acest moment deschide posibilitatea depunerii cererii de
finanţare pentru această investiţie. Dacă se va ajunge la contractare, tot Dvs. prin
hotărâre veţi stabili suma ce revine fiecărui proprietar aşa numita taxă energetică şi
perioada în care aceştia sunt obligaţi să ramburseze bugetului local suma ce le revine.
Deocamdată avem cifrele prezentate în proiectul de hotărâre şi în indicatorii tehnico-
economici – faza DALI.

Dl. Zima Marius-Vasile – consilier local: cine a întocmit această
documentaţie, mi se par sume prea mari, am verificat firma în 2015 avea 3 angajaţi şi o
cifră de afaceri de 700 mii lei ceea ce pentru o firmă de construcţii este nimica.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu este o firmă de construcţii, este de proiectare şi
consultanţă.

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: dacă înţeleg bine suma ce
revine unui proprietar este de cca. 10.000 lei/familie, suma poate fi mai mică în funcţie
de suprafaţa locuinţei, ceea ce ar fi de cca 70 lei pe lună. În acest moment trebuie să
aprobăm posibilitatea  de a depune o cerere de finanţare, pentru care este nevoie de
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, urmează a se stabili dacă
proiectul este eligibil sau neeligibil, iar la contractare ne vom certa asupra problemelor
pentru care s-au deschis discuţiile la această şedinţă. Eu nu cred că va fi vreun proprietar
care va refuza să dea 10 mii lei pentru reabilitarea apartamentului conform normelor
europene. După câte ştiu eu, în cazul proiectelor europene, nimeni nu are nici o obligaţie
până în momentul semnării contractului de finanţare, până atunci nu avem ce discuta.
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Noi în acest moment trebuie să aprobăm posibilitatea de participare a oraşului la acest
proiect, se vorbeşte că România nu accesează fonduri europene, dar noi aici ce facem în
acest moment? Trebuie să deschidem posibilitatea de a depune o cerere de finanţare
pentru un proiect cu care poate nu ne vom mai întâlni degrabă, Dacă proiectul va fi
eligibil, vom primi o perioadă în care trebuie să semnăm contractul, să asigurăm
fondurile pentru cofinanţare, aceea va fi o altă etapă, dar momentan nu vorbim de
cheltuieli nici din bugetul local, nici pentru proprietari, le asigurăm doar o posibilitate
de a-şi renova apartamentele, iar suma ce se va achita pentru documentaţia DALI şi
întocmirea proiectului pentru depunerea cererii de finanţare nu va fi recuperată de la
locatarii blocurilor, aceasta va fi achitată din bugetul local.

Nagy Laszlo – consilier local: reabilitând blocurile punem capăt pericolului de
accidentare, pe cine tragem la răspundere dacă se întâmplă vreun accident, de ex. cade o
ţiglă în capul vreunui trecător?

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: dl. Pap ați pus întrebarea de ce nu s-a
întocmit proiectul pentru reabilitarea tuturor blocurilor? Care este problema că nu vor fi
reabilitate toate blocurile sau că doar acestea sunt cuprinse în proiect? Ştiţi că fiecare
proiect are un buget, dar dacă cuprindem toate blocurile din centru nu mai rămân bani
pentru altceva. Dar cum s-a afirmat deja momentan avem o posibilitate de a depune o
cerere de finanţare, despre sume vom discuta dacă proiectul va fi elgibil.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 12 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă (Czegledi Iulia şi Pap Sandor-Gyorgy – consilieri locali) şi 2
abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc şi Toth Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se
Hotărârea nr.20/21 februarie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Diverse:
Comisia I – dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei:
1. Dl. Kovacs Balazs – solicită loc vânzare legume şi fructe în centrul

oraşului – cererea se va înainta compartimentului piaţă
2. Şcoala generală solicită asigurarea spaţiilor pentru bibliotecă şi loc servire

a mesei pentru clasele step-by-step – propunerea comisiei să se cumpere o
clădire pentru aceste activităţi în apropriere de şcoală.

Comisia II dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedintele comisiei:
Am primit mai multe solicitări pentru finanţare – urmează ca în şedinţa

comisiei să analizăm toate cererile.
Parohia reformată solicită scutirea de impozite locale – se va verifica de către

biroul buget-contabilitate dacă se încadrează sau nu printre excepțiile prevăzute de
Codul fiscal pentru scutiri.

Comisia III – d-na Turucz Maria – preşedintele comisiei:
1. D-na Andras Ildiko a depus şi comisiei noastre – spre ştiinţă, solicitarea

pentru fonduri copiilor de la şcoala de pe str. Băncii, a primit-o şi comisia
de buget.

2. Dl. Porsztner Adalbert solicită informaţii pentru care s-a dat răspuns din
partea aparatului de specialitate al Primarului.

Comisia IV – d-na Gabor Eva – în clădirea de pe str. Ady Endre unde
funcţionează săli de clasă există o clădire care ar putea fi cumpărată, în aceasta s-ar
putea amenaja sală pentru servirea masei de către copii şi s-ar evita acele plimbări până
la actualul loc de servire a mesei, care le răpeşte din timpul copiilor alocat învăţatului.
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Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: angajaţii primăriei umblă pe teren
ce se solicită locuitorilor să semneze, nici eu şi nici locuitorii? Care este situaţia
salariului din cadrul biroului de cultură, bibliotecă, muzeu? Care este situaţia
autoturismelor proprietatea Primăriei? nu am ştiut de cumpărarea unui nou autoturism.

Dl. Nyako Iozsef – primar: v-am mai informat se distribuie deciziile de
impunere, vrem să vedem în fiecare familie câte persoane sunt în localitate, care
locuinţe sunt locuite, care sunt părăsite, v-am invitat şi pe Dvs. să veniţi cu noi, să avem
o situaţie câte persoane locuiesc în fiecare locuinţă pe bază unei declaraţii proprii, de
asemenea se culeg informaţii privind bunurile impozabile. Multe persoane care nu au
fost găsite la domiciliu, în cele 5 zile care li se acordă vin la Primărie, aflăm multe
informaţii pe teren.

Salariul celor de la cultură s-a acordat potrivit legii salarizării personalului
plătit din buget. Vom căuta posibilitatea să le mărim şi lor posibilitatea, biroul cultură
este în aparatul de specialitate al Primarului, colega de la resurse umane nu poate
propune salarii decât în limita legii.

La sfârşitul anului 2017 s-ar fi luat suma rămasă în buget, am cheltuit suma pe
o Dacia Duster. Două autoturisme vor fi transferate la cele două şcoli, un autoturism va
fi transferat la serviciul de apă.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: nu demult am aprobat
nomenclatorul stradal, propun ca denumirile străzilor să fie inscripționate corect.

Alegerea preşedintelui de şedinţă: este propus dl. Horvath Sandor-Krisztian –
consilier local – propunerea se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.21/21
februarie 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Gábor Eva Todor Maria


