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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 decembrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului Oraşului
Valea lui Mihai, nr. 388/2016. 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, dl. Rencz Csaba din partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva –
din partea IttHON.ma.

D-ra Boda Brigitta – 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
25 noiembrie 2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea
de zi, se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.51/21 decembrie 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 al oraşului Valea lui Mihai: prezintă Referatul de
aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat.

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: prezintă pe capitole rectificarea
bugetului oraşului Valea lui Mihai.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se
Hotărârea nr.52/21 decembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, începând cu anul fiscal 2017

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

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: sunt mici modificări faţă de impozitele şi
taxele pe 2016: cota prevăzută la impozitul pe clădiri proprietatea persoanelor fizice s-a
redus de la 0,1 % la 0,08 % aceasta fiind cota minimă aplicabilă conform Codului fiscal,
aceasta deoarece sunt străzi unde s-a finalizat canalizarea iar valoarea impozabilă
calculat în lei/mp creşte cu 40%, de asemenea s-a introdus taxa pentru utilizarea WC –
ului public de 0,5 lei.

Dl. Pap Sandor – consilier local: cine a decis această mărire de 40 % şi de ce
tocmai 40 %? Ce se întâmplă în cazul în care pe stradă s-a finalizat canalizarea dar sunt
multe case care nu au baie, au doar un robinet în curte nu se folosesc de canalizare, de
ce să plătească impozit în plus?

D-na Todor Maria – secretar: în Codul fiscal actual valorile impozabile pe
metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile



2

anexă proprietatea persoanelor fizice sunt stabilite nivelurile aplicabile cf.art.457
alin.(2), astfel în cazul clădirilor cu pereţi din beton sau cărămidă cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau încălzire valoarea impozabilă este de 1.000 lei/mp, iar la cele
fără vreuna dintre utilităţi – ce s-a aplicat până în acest an pentru că nu exista reţea de
canalizare – este de 600 lei/mp. În cazul clădirilor cu pereţi din lemn sau cărămidă
nearsă, vălătuci alte materiale netratate termic cu toate utilităţile este de 300 lei/mp, iar
la cele fără utilităţi este de 200 lei/mp; la fel şi la clădirile anexe se face diferenţiere
între cele cu pereţi din cărămidă şi cele cu pereţi din alte materiale – puteţi verifica în
Codul fiscal. Aceste valori se înmulţesc cu coeficienţii prevăzuţi în acest proiect de
hotărâre, în funcţie de încadrarea în zonă şi de rangul localităţii.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: valorile impozabile pe metru pătrat de
suprafaţă construită pentru clădiri – locuinţe şi anexe proprietatea persoanelor fizice
sunt stabilite de Codul fiscal.

Dl. Nyako Iozsef – primar: există o situaţie şi nu este opțională, este valabil
pentru toţi locuitorii de pe strada respectivă se pot racorda la canalizare oricând, au un
confort în plus faţă de cei care locuiesc pe străzi unde încă nu există reţea de canalizare.
Nu putem face diferenţieri după placul nostru, există nişte legi care sunt valabile pentru
toţi nu numai pentru unii şi nu sunt valabile pentru cine vrem noi.

Dl. Pap Sandor – consilier local: nu sunt de acord cu această propunere, se
vor încheia contracte de prestări servicii cu cei care racordează la canalizare, nu este
suficient ca locuitorul care beneficiază de un serviciu să plătească c/val acestui serviciu,
acesta va primi şi o mărire de impozit de 40%? De ce să pedepsim locuitorii cu o mărire
de impozit de 40 %? S-ar putea face o informare cu privire la impozitele şi taxele locale
neîncasate în ultimii 4 ani? Ar trebui să se încaseze restanţele de la răi platnici şi
execuția bugetară ar arăta mai bine.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu noi îi pedepsim, conform legislaţiei în vigoare,
pe străzile în care există toate utilităţile, confortul este mai mare şi impozitul este mai
mare. Trebuie să convingem locuitorii să desfiinţeze gropile de vidanjare din curte şi să
se racordeze la reţeaua de canalizare, 30 de ani apele reziduale s-au deversat în pârâul
Moka, avem o staţie de epurare modernă care trebuie folosită la maxim.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: în ceea ce priveşte veniturile din
impozite şi taxe locale – luna trecută s-a aprobat rectificarea bugetului oraşului şi v-am
adus la cunoştinţă faptul că am mărit la partea de venituri întrucât s-au încasat impozite
şi taxe locale în procent mai mare faţă de ceea ce s-a prevăzut iniţial – cu cca 600 mii lei

D-na Nemeth Elvira – consilier local: şi eu vreau să ştiu situaţia încasărilor
din impozite şi taxe – aş fi curioasă firma care funcţionează la Fa haz cu ce sumă este
datoare la bugetul local? În proiectul de hotărâre există o poziţie de taxă de 2% din
încasări pentru discoteci, cât a plătit această firmă? După câte ştiu nu se dau bilete, se
pun ştampile pe mâini.

Dl. Nyako Iozsef – primar: mai datorează la bugetul local cca 98.000 lei, noi
nu suntem competenţi să verificăm vânzarea de bilete, este treaba finanţelor şi după câte
ştiu a fost vizitat din când în când de aceste organe de control. Funcţi0nează fără
autorizaţie, discoteca este o problemă mai veche dacă închidem discoteca tinerii nu vor
mai avea un loc de distracţie şi vor fi pe străzi, dacă închidem discoteca probabil că
tineretul va fi pe capul nostru că nu au un loc pentru distracţie. Vă rog să veniţi cu
propuneri, nu sunt de acord cu această persoană, dar nici să închidem discoteca.
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D-na Gabor Eva – consilier local: eu aş avea o propunere, dacă în sala de
evenimente Groapa s-ar organiza discotecă în acelaşi timp ca şi la Fa haz – nu ar mai fi
atâţia tineri la fa haz, ar frecventa mai mulţi sala de evenimente Groapa, tinerii se
pregătesc pentru sfârşitul de săptămână pentru că nu au alt loc de distracţie, dar dacă ar
avea în ce alege ar fi mai mulţi tineri la discotecă în sala de evenimente decât la fa haz,
nu s-ar putea încerca de anul viitor, să discutăm şi să încercăm.

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt de acord ca această problemă să fie pe
ordinea de zi a unei şedinţe viitoare, dar ştim cu toţii că noi am vrut să organizăm
discoteci la începutul mandatului în 2012 dar sunt nenumărate piedici, este nevoie de
personal care să organizeze, avem nevoie de autorizări, sala trebuie să corespundă mai
multor criterii pe care trebuie să le îndeplinim pentru a se autoriza.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: organizarea şi funcţionarea discotecilor
este o activitate economică, nu cunosc nici o autoritate publică locală care să se ocupe
de aşa ceva, dar se poate încerca, este un lucru complex.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: pe Ordinea de zi astăzi sunt impozitele şi
taxele locale nu organizarea de discoteci, să fie propus pe Ordinea de zi al unei şedinţe
viitoare.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 10 voturi
pentru, 1 vot împotrivă (dl. Zima Marius – consilier local), 6 abţineri: (dl. Baricz-
Nanasi Ferenc, d-ra Czegledi Iulia, d-na Nemeth Elvira, dl. Pap Sandor, dl. Popa Florin
şi dl. Szentes Attila – consilieri locali), adoptându-se Hotărârea nr.53/21decembrie
2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de
masă lenoasă care urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate
publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum
şi a preţurilor de vânzare a acesteia.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Nu sunt încă specificate parcelele, doar cantitatea ce se va recolta.
Cererea de lemne este foarte mare, avem pomi de-a lungul drumurilor, am luat legătura
cu un ocol privat, va prezenta un proiect de exploatare, de asemenea la gater pe
Szaszhold o firmă de la care se poate achiziţiona masă lemnoasă tăiată în buşteni, adusă
din pădurile maramureşene.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.54/21 decembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contrate
de închiriere locuinţă tip ANL. Rezilierea se face la cererea chiriaşilor

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.
55/21 decembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract
de închiriere locuinţă socială.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat
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Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.
56/21 decembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Diverse:
Comisia II. – dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei: sunt cereri care vor fi

luate în considerare la întocmirea bugetului pe anul 2017, sau au fost rezolvate prin
rectificările de buget local.

Cererea AMA SPORT – solicită 30 % reducere din taxa plătită pentru sala de
sport – se aprobă în unanimitate.

Comisia IV – d-na Gabor Eva – preşedintele comisiei:
- am primit propunerile pentru reţeaua şcolară pe anul 2017-2018;
- pentru premiile PODIUM – comisia a hotărât ca echipele culturale să

prezinte raport activitate până la data de 08 ian.2017 se vor analiza şi se vor face
propuneri,

- gala pentru aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea trupei de dans Nyilo
Akac în cadrul decernării premiilor PODIUM

D-na Nemeth Elvira – consilier local: luna trecută s-a spus că nu va mai fi
taxă specială pentru salubrizare.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu este taxă specială întrucât BIO FLORISAL nu
mai prestează servicii în oraş.

Cred că închidem un an bun, din toate punctele de vedere, chiar şi din punct de
vedere economic. Din păcate termenele pe care le-am stabilit pentru unele realizări nu
au putut fi respectate din cauze obiective şi nu din a noastră. Se pare că investiţiile sunt
în linie dreaptă, am primit avizul de la CFR vom întocmi documentaţia pentru a lega
canalizarea străzilor de dincolo de calea ferată, avem avizul pentru trecere pe calea
ferată pe str. Jokai Mor, nu avem autorizarea dar ni s-a comunicat ce avem de făcut
pentru a obţine autorizaţia; avem autorzaţia să renovăm trecerea peste calea ferată
dinspre str. Vorosmarthy spre str. Hunyadi Janos – va trebui să alocăm suma necesară
din bugetul local; am finalizat staţia de epurare, avem avizele pentru asfaltare pe str.
Munkacsy Mihaly – cum ne permite vremea vom începe lucrările; am achitat suma de
1.460 lei din bugetul local îl vom primi de la minister după ce vom depune decontul;
este bine că avem coloratură în consiliu – dacă suntem aici considerăm că ne putem face
treaba atât noi cât şi Dvs. Am semnat protocolul de predare a serviciului de apă şi
canalizare, din 2017 vom avea un nou prestator regional pentru cele 11 localităţi care au
aderat, va fi un tarif unic, această societate preia şi bunurile şi angajaţii care aparţin
serviciului. D-na Nagy-Bibarţ Timea va formula răspunsurile la cererile care sunt
discutate în comisiile de specialitate.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Boda Brigitta Todor Maria


