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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, 22 decembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.462/2017. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17
consilieri locali în funcţie (lipseşte motivat dl. Torda Imre-Istvan – consilier local) și dl.
Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al
Oraşului Valea lui Mihai, Rencz Csaba – Bihari Naplo, Szabo Eva – Ithonn.ma,

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
29 noiembrie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea
de zi, adoptându-se Hotărârea nr.95/22 decembrie 2017 care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.73/2013.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Prin proiectul de hotărâre se propune darea în folosinţă a încă două
încăperi – la cererea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului -
Bihor, aceasta intenţionează amenajarea unui serviciu ambulatoriu pentru persoane cu
dizabilităţi, atât copii cât şi adulţi. Am început renovarea clădirii de pe strada Breslelor
nr.1, s-a început schimbarea acoperişului, Vrem să renovăm clădirea în totalitate,
urmează şi reabilitarea altor clădiri din centrul oraşului în funcție de bugetul de care
vom dispune în anul viitor.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.96/22 decembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
Actului adiţional nr.2 la Contractul de asistenţă juridică, încheiat cu d-na Pop Lavinia –
avocat.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am scos la concurs postul de jurist în aparatul de specialitate, nu s-a
prezentat nimeni, avem nevoie de asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă, consider
că suma de 2.200 lei/lună nu este o sumă mare, ştiind faptul că sunt consilieri care s-au
interesat în acest sens, onorariile sunt mult mai mari.
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Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 12 voturi
pentru şi patru abţineri (dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor
şi dl. Toth Ferenc-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.97/22
decembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.57/2017.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. S-a aprobat un post de inspector cu studii superioare de scurtă durată –
dorim să angajăm o persoană cu competenţe în domeniul construcţiilor, avem lucrări de
investiţii avem nevoie de un specialist care să supravegheze lucrările de construcţii,
ideal ar fi să se priceapă la devize atât la interpretare cât şi la întocmire.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.98/22 decembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte
de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip
A.N.L.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. În prezent sunt 8 locuinţe libere în blocurile A.N.L.

D-na Turucz Maria – consilier local: doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul
că pentru calculul chiriei este nevoie de adeverinţe de salarizare, sunt multe persoane
care deşi înştiinţaţi nu au completat dosarul cu adeverinţa de veni, fără care nu se poate
calcula chiria – probabil că vor fi evacuaţi în anul următor.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.99/22 decembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei
cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Faţă de anii trecuţi, situaţia s-a îmbunătăţit, nu a fost nici
într-un an listă cu sub zece persoane îndreptăţite la o locuinţă socială. Ar trebui să se
aloce sume pentru renovarea locuinţelor sociale, sunt locuinţe vechi, care nu au fost
renovate în ultimii ani, tocmai din lipsă de fonduri.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.100/22 decembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I. – dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei:
1. Dl. Băican Gheorghe – în numele unor locuitori faţă de AGROTEX –

consiliul local nu poate face mare lucru în acest sens, cele sesizate au fost verificate de
specialişti de mai multe ori, în urma măsurătorilor s-a constatat că se încadrează in
limitele admise.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: ieri s-a înregistrat această petiţie am
formulat adresă Gărzii de mediu este de competenţa lor şi au aparatură pentru
măsurători, nu este de competenţa noastră, trimitem mai departe reclamaţia, mai mult
ca sigur se vor deplasa la faţa locului şi ei vor verifica.
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COMISIA II – dl. Chiş Gheorghe - preşedintele comisiei:
1. Parohia reformată – solicită scutire de impozit în anul 2018 – se va discuta

la întocmirea proiectului de buget.
D-na Nemet Elvira – consilier local: m-a oprit pe stradă preotul reformat

cum că eu am comentat la şedinţă cu privire la scutirea de impozit pe anul 2017,
întrebându-mă ce probleme am cu ei, eu am apărat legea mi-am spus atunci părerea cu
privire la scutirile de impozite cum că în acest fel să fie scutite de impozit şi celelalte
parohii din oraş, având în vedere faptul că mai sunt şi alte confesiuni în localitate care
plătesc impozit pentru proprietăţile pe care le deţin.

Am primit în luna decembrie de la serviciul de alimentare cu apă o informare
cu drepturile serviciului, dar nu şi obligaţiile faţă de consumatori, aş fi curioasă cât au
plătit pentru ca angajaţii primăriei să distribuie aceste informări care totodată au fost şi
felicitări de sărbători.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu au plătit nimic, i-am ajutat cu angajaţii noştri
să distribuie plicurile.

Dl. Pap Sandor – consilier local: calitatea apei pe str. Wesselenyi lasă de
dorit şi în prezent, dacă este posibil să se facă lucrări sau orice pentru îmbunătăţirea
calităţii apei.

Dl. Toth Ferenc-Csaba – consilier local: sunt grămezi de piatră depozitate
pe străzi ce se va pietrui, deoarece sunt unele locuri unde nu este necesar, ar fi mai bine
ca unele drumuri să fie nivelate, în unele locuri nu văd rostul ridicării nivelului străzii.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: sunt străzi înguste unde nu se poate
depozita, de acolo va fi transportat, am cumpărat piatră în acest an din sumele alocate
pentru acest an cu acest scop, urmând a fi împrăştiată când ne va permite vremea, vă
rog să veniţi cu propuneri, urmează să mai cumpărăm şi în anul următor. Azi nu se mai
poate lucra a nins, am împrăştiat material antiderapant, probabil în acest an nu ne
permite vremea să reabilităm drumuri.

D-na Turucz Maria – consilier local: aş propune pietruirea drumului de pe
str. Emil Racoviţă, de pe la mijloc nu se mai poate circula, greu chiar şi cu tractorul.

Dl. Nyako Iozsef – primar: doresc să organizez o întâlnire cu cetăţenii să
facem o informare despre activitatea noastră din acest an, rugămintea mea este să
participe şi consilierii locali împreună cu cetățenii pe care îi reprezintă şi îi susţin. Am
pregătit o situaţie cu lucrările finalizate în anul 2017 care aţi primit-o Dvs. anul viitor
va trebui să reabilităm locuinţele sociale, sunt în stare proastă, dacă nu renovăm acele
clădiri va trebui să evacuăm locuitorii.

Vedem cu toţii că nu avem destui poliţişti – nu sunt tineri locali care să
dorească să devină poliţişti deşi au fost iniţiative în acest sens şi la şcoli, sunt destui
oameni cu comportament neadecvat pentru care am avea nevoie de o poliţie locală, un
serviciu sub supravegherea noastră şi să putem să-i folosim şi pentru alte activităţi.

A fost o propunere ca toate încasările la nivel local să rămână 100% la u.a.t. -
uri din păcate nu s-a aprobat, ar fi contat mult pentru bugetul nostru, având în vedere că
impozitul pe venit scade de la 16 la 10%. Sper că anul viitor vom avea mai multe
realizări şi în domeniul investiţiilor, proiectele le voi prezenta la întâlnirea cu cetăţenii
despre care am mai vorbit.
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Societatea care se ocupă de alimentarea cu apă a oraşului, a luat fiinţă în baza
legii, dintre u.a.t. –urile care au aderat la asociaţia de dezvoltare intercomunitară Nord-
Vest, care a înfiinţat societatea, au delegat gestiunea serviciilor de apă 22 de uat-uri,
am sperat aşa cum ni s-a spus, că această societate va reabilita reţelele şi se va realiza
finalizarea reţelei, nici specialiştii nu ştiu care ar fi soluţia finală ca apa să fie curată şi
de calitate. Am luat legătura cu mai multe firme, care să cureţe reţelele cu tehnologii
noi, încă nu am primit răspuns. Ar contribui la aceasta şi dacă am reuşi să curăţăm
pârâul Moka. Se montează hidranţi în mai multe locuri, unde se constată deficienţe se
deschid hidranţii pentru curăţirea apei.

Vă mulţumesc pentru munca depusă, nu am avut hotărâri care nu ar fi fost
aprobate din lipsă de cvorum, sper că aşa va fi şi în continuare. În numele meu şi al
aparatului de specialitate vă doresc sărbători fericite şi un an nou fericit. Este nevoie de
munca noastră şi a Dvs., cetăţenii să fie informaţi corect şi să fie mulţumiţi de munca
noastră şi că ne-au dat votul la alegeri.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: fiind ultima şedinţă vă mulţumesc
pentru colaborare şi că vom colabora tot aşa de bine cu colegii consilieri şi vă doresc an
nou fericit.

D-na Turucz Maria – consilier local: doresc să vă informez că la centrul de
permanenţă este o cheie de la încăperea din vechea piaţă agroalimentară unde pot fi
adăpostite persoanele fără adăpost, de obicei sunt aduşi acolo de către poliţişti, dar în
cazul în care găsiţi asemenea persoane, să ştiţi că avem o cheie la centrul de
permanență. În acest adăpost sunt câteva paturi şi încălzire cu energie electrică care
trebuie permanent supravegheat.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Gábor Eva Todor Maria


