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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, 24 aprilie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.74/2019. Sunt prezenţi 16 consilieri locali în funcţie (lipsă Turucz) 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, Szabo Eva.

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 10 aprilie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi al şedinţei din 24 aprilie 2019, adoptându-se Hotărârea nr.36/24 aprilie
2019, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de
dezvoltare, aferentă trimestrului I. 2019 – iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai.

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

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: ce reprezintă cheltuieli de
personal la cap.. alte servicii publice generale şi venituri din valorificarea bunurilor?

D-na Farkas Emoke – inspector birou contabilitate: sunt cheltuieli salariale
ale serviciului de evidenţa persoanei, iar veniturile din vânzarea bunurilor: s-a plătit
integral c/val terenului aferent magazinului de pe Dihenes cumpărat de fam. Kovacs.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr. 37/29 martie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2019 – iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. acest buget mai mult ca sigur va mai fi rectificat, după cum vedeţi s-a
contestat bugetul judeţului.

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

Hotărârea nr. 38/29 martie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, începând cu anul fiscal 2020 – iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui
Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
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Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: s-a propus o modificare la încadrarea pe
zone a străzilor din oraş, propun ca străzile Kalvin Janos şi Vorosmarty Mihaly să fie
reîncadrate din zona B în zona C deoarece probabil aceste străzi nu vor fi asfaltate în
acest an calendaristic – propunere se aprobă în unanimitate de voturi.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri
(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba –
consilieri locali) (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”) adoptându-se Hotărârea nr. 38/29
martie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I:
Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: d-na Ursu Smaranda – solicită

acord pentru închirierea garajului din curtea fostului CAP – comisia a verificat –
momentan nu este clarificată situaţia juridică, în principiu este de acord cu închirierea
construcţiei după clarificarea situaţiei juridice şi prin licitaţie publică.

COMISIA II.
Dl. Chiş Gheorghge-Cristian – preşedintele comisiei: am mai primit cereri

de la asociaţii/fundaţii pentru sume din bugetul local, vor fi discutate ulterior.
De asemenea, am primit o adresă de la u.a.t. Comuna Şimian prin care solicită

acordul pentru racordarea reţelei de apă menajeră a comunei la staţia de epurare a
oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu vom fi împotrivă, este şi în interesul nostru
pentru funcţionarea corespunzătoare a staţiei, nu ne costă nimic, capacitatea este
corespunzătoare. Probabil va fi nevoie de o hotărâre a Consiliului Local, u.a.t. comuna
Şimian este membru ca şi uat oraşul Valea lui Mihai al ADI Nord-Vest.

COMISIA III: Nu sunt cereri
COMISIA IVŞ
D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: propunerea colegilor PSD pentru

diploma de excelenţă pentru două persoane, s-a depus Lăudații pentru o singură
persoană, ce se va decerna cu ocazia Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare.

Dl. Nyako Iozsef – primar: vă rog să faceţi propuneri pentru diplomele de
excelenţă, şedinţa trebuie să o ţinem înainte de începerea Festivalului, lăudațiia să fie
întocmite de iniţiator în limba română, să conţină cel puţin 20 de fraze prin care să se
motiveze iniţiativa, dacă nu aveţi cel puţin 20 de fraze care să ne convingă despre faptul
că persoana propusă pentru a primi diploma de excelenţă, înseamnă că nu merită să fie
distins.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Pap Sandor Gyorgy Todor Maria


