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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, 25 mai 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 157/2016. Sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie,
(lipsesc: dl. Marian Alexandru – consilier şi dl. Szilagyi Ferenc - consilier) dl. Nyako
Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului
Valea lui Mihai.

Dl. Szilagyi Attila - 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 aprilie 2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi a şedinţei de azi supusă votului, cu introducerea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea unui act adiţional la contractul de lucrări nr.4162/2007, se aprobă în
unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.35/25 mai 2016 care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual
de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe secţiunea de funcţionare şi pe
secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2015.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se
Hotărârea nr.36/25 mai 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 2 de pe Ordinea: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului
Oraşului Valea lui Mihai pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare,
aferent trimestrului I. 2016.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 12 voturi
pentru şi 3 abţineri, adoptându-se Hotărârea nr.37/25 mai 2016, care face parte din
prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. S-a diminuat suma alocată pentru învăţământ cu suma de 142 mii lei.
Nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se
Hotărârea nr.38/25 mai 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.
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Pct. 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am primit avizul pentru posturile înfiinţate la achiziţii publice, jurist şi
alte funcţii de specialitate, sperăm că vor fi candidaţi pentru aceste funcţii.

Dl. Pap Sandor Gyorgy – consilier: va mai exista personal prin leasing?
Dl. Nyako Iozsef – primar: scopul nostru este de a întregi aparatul de

specialitate să nu mai apelăm la firma de recrutare sau la personal prin contract de
prestări servicii în diferite domenii.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.39/25 mai 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea
unor contracte de închiriere locuinţe sociale.

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

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: sunt contracte care necesită prelungire
– titularii sunt cu plata la zi, rezilierile de contracte se propun la cererea titularilor.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.40/25 mai 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte
de închiriere locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str.
Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara).

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

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: sunt propuneri de reziliere a două
contracte de închiriere locuinţe ANL la cerere.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.41/25 mai 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
adiţional nr.11 la Contractul de lucrări nr.4162/05 noiembrie 2007.

Dl. Nyako Iozsef – primar: executantul KEVIEP solicită prelungirea
contractului de lucrări până la 15 octombrie 2016 având în vedere faptul că staţia de
epurare va fi pusă în funcţiune la 30 iunie a.c., urmând ca staţia de epurare să
funcţioneze 3 luni sub supravegherea şi pe cheltuiala executantului, după care se va face
recepţia finală, prelungirea termenului de execuţie nu presupune cheltuieli suplimentare,
probabil în luna iulie 2016 vom supune aprobării un act adiţional care se va referi la
modificări de preţ.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.42/25 mai 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.
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Pct. 8 de pe Ordinea de zi: Diverse:
Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte al Comisiei I prezintă adresa S.C. Bio

Florisal – prin care solicită aprobarea măririi de preţ pentru colectarea deşeurilor
menajere la 7,9 lei/persoană/lună pentru persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice
la suma de 60,59 lei/mc necompactat, au depus şi un memoriu tehnico-economic care
cuprinde şi alte cheltuieli decât cele care se referă la transportul deşeurilor la Oradea –
propunem să prezinte numai acele cheltuieli care se referă la transportul deşeurilor la
depozitul ecologic judeţean Bihor, ca urmare a închiderii haldei de gunoi din localitate.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu putem accepta aceste tarife, aceste cheltuieli nu
sunt fundamentate corespunzător, în 2013 am vrut să reziliem contractului nu a fost de
acord, încearcă să ne solicite aprobarea unui tarif mult mai mare, muncă mai multă nu
este decât cu transportul deşeurilor, tarifele nu se justifică

Dl. Pap Sandor - consilier: s-a început închiderea gropii de gunoi, cine
suportă cheltuielile de monitorizare - ce se va întâmpla cu staţia de sortare.

Dl. Nyako Iozsef – primar: staţia va funcţiona este în master-planul judeţean,
cheltuieli mai mari ar fi cu închiderea gropii de gunoi – aceasta nu afectează bugetul
local, oraşul va suporta cheltuielile de monitorizare din bugetul local.

Dl. Gazsi Ianos - Zsolt – consilier: ar fi momentul rezilierii contractului de
prestări servicii cu SC BIO FLORISAL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: groapa de gunoi a fost dată în
administrarea societăţii prestatoare şi ilegal a adus deşeuri menajere şi din altă parte,
oraşul nu a beneficiat de nimic din acele încasări în plus.

Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă vom avea o posibilitate, vom încerca ca
aceste cheltuieli să fie achitate de BIO FLORISAL, deocamdată avem contract cu
această societate.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: solicitarea Bisericii Reformate cu privire la
scutire de impozit pe clădiri şi teren – am prezentat şi solicitarea bisericii romano-
catolice în şedinţa de luna trecută – v-am informat despre faptul că, potrivit. Codului
fiscal nu putem acorda scutiri sau reduceri de impozite, decât pentru imobilele în care se
desfăşoară activităţi specifice cultului, pentru celelalte nu se aplică dacă nu desfăşoară
activităţi fără scop lucrativ. Se va verifica destinaţia imobilelor cuprinse în declaraţia de
impunere pe anul 2016.

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisia II:
1. TRANSBULDEX – solicită aprobarea concesionării terenului pe care se

desfăşoară concursurile de Moto - Cross pe o perioadă de 49 ani, să amenajeze o pistă
necesară desfăşurării concursurilor.

D-na Todor Maria – secretar al Oraşului Valea lui Mihai: cei care aţi mai
fost consilieri în mandatul 2008-2012 vă aduceţi aminte că s-a mai aprobat o hotărâre în
acest sens de dare în administrare a terenului, care ulterior a fost revocată, terenul este
înscris în cf ca fiind proprietatea unor persoane fizice, nu avem bază legală să trecem în
proprietatea privată a oraşului Valea lui Mihai până nu se încheie aplicarea legilor
fondului funciar,  nu prezintă interes public ca să fie înscris în domeniul public al
oraşului, iar concesionarea pe 49 de ani nu mai există în legislaţia actuală referitoare la
regimul concesiunilor. De altfel, regimul concesiunilor se referă la proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale.
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: aceşti motociclişti ar dori să acceseze
fonduri nerambursabile dar nu au nici un titlu asupra pistei de concurs ceea ce nu le
permite accesarea de fonduri.

Dl. Csengeri Csongor – consilier: ar fi o posibilitate de a încheia un
parteneriat public-privat între u.a.t. şi această societate.

2. S-a solicitat repararea drumului în faţa poştei – după câte ştim s-au plombat
gropile de pe carosabil.

3. Am primit o solicitare pentru un loc de vânzare în suprafaţă de 5 mp –
comisia propune să primească în locuri special declarate pentru vânzare.

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: fiind ultima şedinţă din acest mandat,
mulţumeşte consilierilor şi dl. primar pentru ajutorul acordat în desfăşurarea activităţii
de consilier, de asemenea şi aparatului de specialitate al Primarului şi doreşte succes
noului consiliu local.

Dl. Nyako Iozsef – primar: este ultima şedinţă din acest mandat, îmi cer scuze
pentru tonul folosit de câteva ori în special la început de mandat, ne-a fost destul de greu
în multitudinea de acte normative şi birocraţie, am crezut că va fi mai uşor, zilnic ne-am
confruntat cu fele de fel de probleme – sunt probleme care nu au putut fi rezolvate în
aceşti patru ani, am crezut că fiind în această funcţie pot muta munţi, sper şi cred că în
viitor va fi altfel. Am editat monografia oraşului cred că este o realizare pentru noi, am
alocat o sumă de bani pentru echipa de fotbal al Colegiului Agricol pentru plecare în
Franţa – este prima dată când ne-au mulţumit cu nişte dulciuri aduse de acolo şi vă rog
să luaţi cu încredere. Mulţumesc şi d-nei secretar pentru activitatea desfăşurată şi
ajutorul acordat consiliului local.

Trebuie, în continuare, să lucrăm împreună pentru binele locuitorilor, vă
mulţumesc pentru colaborare şi mult succes în continuare. Sper că noul consiliu va lucra
pentru a mulţumi locuitorii oraşului.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Szilagyi Attila Todor Maria


