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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, 27 februarie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.25/2019. Sunt prezenţi toți cei 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 – responsabil mass-media.

D-na Nemeth Elvira Iboyo – 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 12 februarie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum
şi Ordinea de zi al şedinţei din 27 februarie 2019, adoptându-se Hotărârea nr.14/27
februarie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2018 al consilierilor:
Nagy László, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sándor-György, Popa Florin-Viorel, Torda
Imre-Istvan, Toth Ferencz-Csaba, Turucz Maria – prezentat de consilierii locali.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2018 al Comisiei de
specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai. – prezentat de
preşedintele comisei.

Pct.3 de pe Ordinea: Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de
sarcini actualizat pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale
serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Dorim să rezolvăm această activitate cât de repede, dl. viceprimar împreună cu
dl. Indrie au lucrat la actualizarea caietului de sarcini în conformitate cu modificările
legislaţiei  din ultima perioadă, ultima fiind chiar din acest an, putem vorbi mult despre
acest subiect, dacă aveţi întrebări sau sugestii, obiecţiuni vă rog să le exprimaţi.

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

Hotărârea nr.15/27 februarie 2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea
Infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele
canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin  Janos; Kolcsey Ferenc; Avram
Iancu; Vorosmarty Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului;
Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc
din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. După apariţia OUG nr.114/2018 salariile din construcţii nu poate fi sub 3 mii
lei, astfel manopera pentru lucrările de investiţii se modifică, va fi la fel şi cu celelalte
lucrări de investiţii. S-au început lucrările se lucrează în ritmul stabilit, încă nu s-a depus
decont, dar până nu avem buget pe acest an nu putem plăti.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.16/27 februarie2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de
priorităţi 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 János (Iancu de Hunedoara)

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. }n luna februarie anual propunem aprobarea listei de soluţionare a
cererilor, au fost depuse 11 cereri, din care au fost propuse spre respingere în proiectul
de hotărâre se prezintă motivul respingerii deoarece dosarele sunt incomplete, în prezent
avem 4 apartamente cu o cameră şi un apartament cu două camere.

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

Hotărârea nr.17/27 februarie2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract
de închiriere locuinţă tip ANL

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

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

Hotărârea nr.18/27 februarie2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct. 6 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.

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

Hotărârea nr.19/27 februarie2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct. Diverse:
Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisie I – nu au fost cereri analizate de

comisie. Aş dori să clarificăm o situaţie care a afectat mai mulţi colegi cu privire la
indemnizaţia de consilier. După cum ştim cu toţii din iulie 2017 a crescut indemnizaţia
lunară acordată consilierilor pentru aceasta s-a dorit îmbunătăţirea prezenţei la şedinţele
consiliului local. În art. 2 din HCL nr. 57/2017, se arată ce reprezintă cei 10 % din
indemnizaţia primarului, respectiv 5 % pentru şedinţele ordinare ale consiliului local şi
5 % pentru participarea la şedinţele de comisie care continuă cu o frază: plata fiind
condiţionată de prezenţa la şedinţele extraordinare ale consiliului local. Când am
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aprobat această hotărâre am considerat că totul rămâne la fel, cu câte 5 % pentru şedinţa
ordinară, respectiv pentru cea de comisie şi a fost introdusă şedinţa extraordinară.
Pentru că această modificare a afectat câţiva colegi aş dori să clarificăm poate că
formularea nu este corectă – limba română este foarte frumoasă şi interpretabilă – aşa
sunt toate actele normative de aceea se interpretează după ureche. Eu am citit de mai
multe ori acest articol din HCL, eu consider că pentru participarea la şedinţa consiliului
local consilierul este îndreptăţit la 5 % din indemnizaţia primarului, respectiv 5 %
pentru participarea la şedinţa de comisie – plata acestor 5 % fiind condiţionată de
participarea la şedinţa extraordinară a consiliului local. Vă rog să vă expuneţi punctul de
vedere probabil că eu nu înţeleg bine ce înseamnă această frază, să clarificăm şi dacă e
nevoie să modificăm să se înţeleagă cum trebuie, neparticiparea la şedinţe extraordinare
să nu afecteze întreaga indemnizaţie ci doar cei 5 % pentru şedinţa comisiei de
specialitate, pentru că nu este corectă atitudinea unora faţă de noi.

D-na Gabor Eva – consilier local: nu cu formularea este problema, consider
că este bine formulat, propun ca să fie un nou aliniat cu plata celor 10 % să fie
condiţionată de participarea şi la şedinţele extraordinare, aşa numai aliniatul al doilea
este condiţionat. Formularea este corectă doar 5 % să se plătească în caz de absenţă la
şedinţele extraordinare, dar noi nu ne-am primit indemnizaţia de loc deşi am fost
prezenţi la şedinţa ordinară a consiliului local şi nu am primit cei 5 % din indemnizaţia
primarului pentru participare.

D-na Todor Maria – secretar: este vorba de indemnizaţia lunară de 10 % din
indemnizaţia primarului, plata fiind condiţionată de participarea şi la şedinţa
extraordinară. Acesta a fost scopul legiuitorului pentru că foarte bine ştiţi – i-am arătat
d-lui primar şi d-lui viceprimar, vă rog să vă uitaţi în registrul de prezenţă, înainte de
intrarea în vigoare a acestei modificări, am avut şedinţe extraordinare cu şase consilieri
absenţi, pentru că se ştia că şedinţa extraordinară nu se plăteşte şi nu se participă. Şi nu
uitaţi domnilor consilieri din partea UDMR, chiar din cauza absenţei Dvs. au fost
proiecte de hotărâri care nu au fost aprobate pentru că nu s-a întrunit cvorumul necesar
pentru adoptarea hotărârii. Dacă nu vă convine forma actuală, propuneţi modificarea, o
hotărâre nu poate fi modificată decât printr-o altă hotărâre, depuneţi un proiect de
hotărâre pentru dezbatere şi dacă este în limitele legii va fi adoptat şi avizat ca atare.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: dacă nu s-ar acorda deloc
indemnizaţia lunar în caz de absenţă de la şedinţele extraordinare, atunci formularea
corectă ar fi ca plata celor 10% este condiţionată de participarea la toate şedinţele
consiliului local dintr-o lună. Hotărârea nu trebuie modificată, este foarte bine aşa cum
este, doar interpretarea şi aplicarea nu este corectă. Doar plata a 50 % din indemnizaţie
– cea cuprinsă în teza a doua este condiţionată de participarea la şedinţa extraordinară şi
atât, 50 % din indemnizaţie prevăzută în teza I-a se acordă pentru participarea la
şedinţele ordinare nefiind condiţionată de prezenţa la şedinţe extraordinare.

D-na Todor Maria – secretar: vă rog să studiaţi legea nr.153 şi statutul
aleşilor locali, de asemenea regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local, indemnizaţia lunară a consilierilor locali este de până la 10 % din indemnizaţia
lunară a primarului, indiferent de numărul şedinţelor dintr-o lună şi indiferent de
numărul comisiilor din care face parte un consilier local. Hotărârea 57 este din iulie
2017, au mai fost consilieri în această situaţie şi nu a fost nici o obiecţie până în prezent,
deşi s-a aplicat întocmai această prevedere.
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Cele două liniuţe sunt o înşiruire care explică din ce se formează acei 10 % din
indemnizaţia primarului, plata condiţionată se referă la întreaga sumă, nu numai la
partea datorată pentru participarea la şedinţa comisiei de specialitate.

D-na Gabor Eva – consilier local: eu am obiecţiuni pentru că în luna ianuarie
a.c. nu am primit indemnizaţie deloc. Nu funcţionează dacă unul interpretează într-un
fel altul în alt fel – să fie clar pentru fiecare dintre noi cum se aplică acest articol din
HCL să fie specificat faptul că plata celor 10 % din indemnizaţie primarului este
condiţionată de participarea la şedinţe extraordinare şi atunci ştim că nu avem dreptul la
indemnizaţie în acea lună în caz de absenţă, dar aşa nu este clar, consider că trebuia să
primesc 50 % din indemnizaţie. Dacă nu se acordă retroactiv, măcar de acum încolo să
se aplice în sensul condiţionării plăţii doar a 50 % din indemnizaţie în caz de absenţă de
la şedinţa extraordinară.

Dl. Krizsan Csaba - consilier local: am deschis acest subiect să nu mai fie
discuţii ulterioare, trebuie să clarificăm, nu este vorba de bani, nu mă interesează dacă
nu se plăteşte nici un leu sub formă de indemnizaţie. Şi în această lună s-a convocat
şedinţa de îndată, eu deja eram la Oradea, cum să ajung să zbor acasă pentru şedinţă?

D-na Todor Maria – secretar: legea administraţiei publice locale prevede
obligativitatea unei şedinţe ordinare pe lună, convocată cu 5 zile înainte de data stabilită
pentru şedinţă, de asemenea pot fi convocate şedinţe extraordinare cu trei zile înainte de
data stabilită, ori pentru probleme urgente sau în caz de forţă majoră şedinţe de îndată,
pe care dl. primar le poate convoca cu o oră înainte de şedinţă – acestea probabil că au
pe ordinea de zi probleme mai importante decât cele de la şedinţa ordinară, pentru
aceasta se convoacă de urgenţă. Articolul privind acordarea indemnizaţiei pentru
consilieri este aplicată aşa cum este formulată, enumerarea este pentru defalcarea celor
10 % pe şedinţă ordinară – 5 %, pentru participarea la şedinţa comisiei – 5 % din cei 10
%, plata acestora fiind condiţionată de participarea la eventuale şedinţe extraordinare –
formularea este foarte clară.

Dl. Nyako Iozsef – primar: văd că ezitaţi şi nu există o rezolvare la această
problemă, conform legii, participarea consilierilor locali la şedinţe este obligatorie şi
acesta a fost scopul legiuitorului ca fiecare consilier local să fie prezent la toate
şedinţele consiliului local. Absenţa să fie motivată, motiv pertinent, aceasta este situaţia
ideală, pentru că avem probleme în adoptarea hotărârilor din lipsă de cvorum, pierdem
ocazii de a obţine finanţări dacă nu reuşim să convocăm şi să ne întrunim în şedinţă de
îndată, din cauza opoziţiei care votează împotrivă, iar dacă nu participaţi la şedinţe nu
avem şanse să obţinem finanţări. Sunt conştient că aveţi şi alte preocupări, poate
întreaga zi este ocupată, dar şi în cazuri urgente trebuie să fiţi prezenţi, să avem
cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor. Este interpretabil, vom vedea cum va
interpreta curtea de conturi, dar nu aspiraţi doar la 50 % din indemnizaţie – vin la
şedinţa ordinară pentru care primesc 50 % deşi mai mult ca sigur temele discutate şi
supuse adoptării în şedinţele extraordinare sau de îndată sunt mai importante, ne mai
vorbind de faptul că dacă nu participaţi la şedinţele comisiei de specialitate nu veţi şti
despre ce se vorbeşte în plenul şedinţei ordinare. D-na secretar v-a explicat că puteţi
modifica HCL din 2017, depuneţi un proiect de hotărâre care să fie în aşa fel formulat să
fie clar pentru toată lumea – eventual consultaţi-vă cu inspectorul de la resurse umane
care calculează indemnizaţia lunară pentru consilieri pe baza prezenţei întocmite de d-na
secretar, pe baza registrului în care semnaţi pentru prezenţă.
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Dl. Krizsan Csaba – consilier local: dl. primar are perfectă dreptate în ceea ce
priveşte prezenţa tuturor consilierilor la şedinţe, dar din toate aceste discuţii concluzia
mea este că la şedinţele extraordinare sau de îndată cineva intenţionat nu participă, acest
lucru nu este adevărat, părerea mea este că nimeni nu intenţionat absentează de la
şedinţe, sunt convins că are un motiv întemeiat.

Dl. Nyako Iozsef – primar: eu nu am spus aşa ceva, dar v-am expus punctul
meu de vedere, dacă sunt neclarităţi trebuie să le clarificăm împreună.

Dl. Pap Sandor – consilier local: dacă se motivează verbal absenţa, dacă are
probleme sau alte preocupări şi nu poate participa care este modalitatea de a se motiva,
sau absenţa din cauză de boală?

D-na Todor Maria – secretar: d-le consilier în regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local este prevăzută modalitatea de a anunţa absenţa de la
şedinţe: în scris anunţaţi secretarul u.a.t. sau preşedintele de şedinţă, iar în caz de boală
prin certificatul medical, am avut cazuri: dl. Torda sau d-ra Czegledi au depus copia
certificatului medical emis pentru concediul de boală. Diferenţa dintre absenţa motivată
de la şedinţă sau cea nemotivată constă în faptul că pentru absenţe nemotivate de la trei
şedinţe ordinare consecutive riscaţi să fiţi excluşi din consiliul local, dar indiferent dacă
absenţa este motivată sau nemotivată, nu aveţi dreptul la indemnizaţia lunară.

D-na Gabor Eva – consilier local: noi ca şi consilieri lucrăm şi în afara
şedinţelor de consiliu, am întârziat la şedinţa de îndată, toată lumea era aici, am cerut d-
nei secretar registrul să semnez şi nu mi l-a dat.

D-na Todor Maria – secretar: puteţi studia rapoartele de activitate pentru
fiecare an din mandat, sunt postate pe site-ul oraşului, nu interesează pe nimeni
activitatea Dvs. ca şi membru al UDMR, sau al organizaţiei de femei şi nici ca pedagog.
Într-adevăr aţi venit să semnaţi în registrul de prezenţă după şedinţă, dar cum să vă
permit aşa ceva dacă nu aţi fost prezentă în momentul în care s-a votat proiectul de
hotărâre? Nu ştiu care ar fi fost opţiunea Dvs. şi aşa ceva nu fac.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: eu nu am putut participa la
şedinţa de îndată din luna ianuarie pentru că mi s-a stricat telefonul şi nu am ştiut de
şedinţă. Nu s-ar putea să ne anunţaţi telefonic?

O altă problemă, dacă primim convocarea în aceeaşi zi şi nu putem participa,
ce se întâmplă?

D-na Todor Maria – secretar: la începutul mandatului aţi solicitat să vă
transmitem materialele prin e-mail nu pe suport de hârtie pentru a le studia din timp – şi
pentru noi este mai convenabil pentru că uneori sunt documentaţii stufoase care oricum
nu se pot multiplica în atâtea exemplare, mai ales când este vorba de planşe – dar
problema Dvs. a fost că nu deschideţi căsuţa de e-mail, motiv pentru care la cererea
Dvs. se trimite un s.m.s. să vă atenţionăm că s-a trimis prin poşta electronică materialul
şedinţe, acum solicitaţi să vă sunăm că nu citiţi sms-urile, ce ar mai trebui să facem?

Şedinţele de îndată – aşa cum spune şi numele – se convoacă pentru probleme
de maximă urgenţă pentru comunitate de la o oră la alta, de exemplu. În cazul nostru
convocarea s-a făcut dimineaţa pentru orele 14,00.

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt cazuri – aşa cum a fost şi în cursul acestei
luni – seara la orele 22,00 am fost anunţat telefonic că avem nevoie de o hotărâre de
modificare a valorii cofinanţării din proiect depus pentru finanţare care a doua zi
trebuie să ajungă la Bucureşti pentru evaluarea cererii de finanţare, a trebuit dimineaţa
să convocăm şedinţa extraordinară pentru ca să putem transmite HCL de modificare şi
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dacă nu se transmite pierdem şansa de a obţine finanţarea solicitată. Aşa cum am mai
afirmat d-na secretar este exigentă în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei, la fel şi cu
aparatul de lucru al instituţiei. Dacă aveţi neclarităţi în legătură cu acest articol din
HCL, pentru şedinţa din luna martie depuneţi un proiect de lege privind modificarea în
sensul ca pentru toţi consilierii locali să fie clară aplicarea acesteia.

COMISIA II. Dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei: au fost analizate
cereri depuse de asociaţii/fundaţii pentru alocare de bani din bugetul local, acestea vor fi
reluate la întocmirea bugetului oraşului pe anul 2019.

COMISIA III. Nu au fost analizate cereri.
COMISIA IV. Nu au fost analizate cereri

Dl. Pap Sandor – consilier local: solicităm documentele în care au fost
consemnate rezultatele controlului din partea Curţii de conturi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: a fost un control tematic le veţi primi pentru
consultare.

D-na Nemeth Elvira – preşedinte de şedinţă: pe str. Kossuth Lajos cele două
sensuri de circulaţie pentru autovehicule sunt separate de o insulă şi şanţ, am primit
reclamaţii şi m-am şi deplasat pe această stradă – pe partea stângă a sensului de mers
dinspre Calea Revoluţiei nu se poate circula din cauza maşinilor care sunt expuse pentru
vânzare în faţa caselor câte 3-5 maşini, această parte de carosabil este mai mult parcare.
Acelaşi fenomen este şi pe alte străzi, nu se poate circula.

Dl. Nyako Iozsef – primar: cunoaştem situaţia, nu este indicator de parcare
interzisă poate spune orice că este parcată de o oră sau de o zi, am aplicat şi amenzi, dar
amenzi putem aplica doar pentru cei care au autovehicule cu roţile dezumflate, maşina
este ruginită, care se vede că staţionează în acelaşi loc de mai mult timp. Din păcate
peste tot este aceeaşi situaţie şi la noi în oraş şi în alte localităţi, maşinile de vânzare
sunt parcate pentru a fi cât mai vizibile şi nu prea putem face nimic. Am trimis
înştiinţări inclusiv societăţilor comerciale în faţa cărora se parchează să rezolve parcarea
– la Papaya, sau celor care comercializează piese auto – persoanele care tranzitează
oraşul nu cunosc situaţia acea intersecție este periculoasă, din fericire până în prezent nu
au fost accidente, dar oricând pietonii pot fi loviţi deoarece nu este vizibilitate din cauza
maşinilor parcate pe lângă DN19. Este bine că ne aduceţi la cunoştinţă problemele
ridicate de cetăţeni, rezolvarea acestor probleme nu este simplă, dar încercăm în limita
posibilităţilor să le rezolvăm. Acesta este motivul pentru care colegii noştri pot fi văzuţi
pe teren şi unde se impune vor aplica amenzi, care nu sunt pe placul locuitorilor dar nu
avem ce face, altfel nu vom putea face ordine în oraş.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: nu numai la noi în oraş, în toată Europa
sunt prea multe maşini, nu există infrastructura necesară, amenzile nu rezolvă decât pe
moment, dar pe termen lung nu. Eu nu consider că ar trebui să asigurăm un loc pentru
asemenea comercianţi, poate ar foi o rezolvare un loc unde să taxăm parcarea acestor
autoturisme, din care să asigurăm întreţinerea acestui loc. Să fie locul dar să se cunoască
faptul că autorităţile publice locale nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru paza
autoturismelor, nu ştiu cât este legal. Chiar dacă aplicăm amenzi, problema nu este
rezolvată, noi asigurăm loc pentru vânzare, vor muta maşina pe o altă stradă şi vor bloca
altă stradă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: am avut o asemenea iniţiativă pentru înfiinţarea
unei pieţe pentru vânzarea autoturismelor, este nevoie să asigurăm paza acestora, trebuie
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să găsim o modalitate să le asigurăm siguranţă. După părerea mea, majoritatea maşinilor
sunt cumpărate din credite, dar când are nevoie de reparaţii sau pentru alimentare nu
mai are banii necesari – această categorie nu va plăti nici parcare. Se poate staţiona, dar
dacă ţine maşina parcată mai mult de 24 de ore este sancţionabil, ne gândim cum putem
asigura garanţia pentru aceste maşini. Aceste maşini nu sunt păzite nici acum, dar dacă
îi obligăm să parcheze undeva într-un loc desemnat ca atare, au pretenţii ca maşina să
fie păzită, eventual se poate realiza un program ca din când în când să se poată verifica,
paza permanentă nu o putem asigura. Maşina proprietate personală fiecare să şi-o ţină în
curte, dacă ocupă domeniul public trebuie să plătească – ne gândim la o aşa zisă parcare
la domiciliu, pentru care va trebui să instituim o taxă specială.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am mai discutat cu colegii chiar şi azi
înainte de şedinţă, trebuie să modificăm regulamentul de administrare a domeniului
public şi bună gospodărire a oraşului, să se interzică parcarea autoturismelor care au afiş
de vânzare pe parbriz şi atunci proprietarul poate fi amendat, altfel maşinilor nu vor să
dispărea din centrul oraşului. Sunt tot felul de modalităţi pentru publicitatea de vânzare,
inclusiv on-line. Doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că nici un proprietar de maşini
care le scoate la vânzare nu a solicitat un loc pentru parcarea acestora, nu ştiu dacă ar
folosi o piaţă de maşini în acest scop.

Dl. Nyako Iozsef – primar: am fost ieri la Bucureşti am primit veşti bune cu
privire la realizarea aşezământului cultural se pare că vom obţine finanţarea şi se va
începe cât de curând. Avem mai multe proiecte în faza de verificare şi finalizare cel
privind mobilitatea, de asemenea pentru modernizarea iluminatului public, de asemenea,
s-a publicat documentaţia pentru bazinele de înot, s-a făcut vizita în teren pentru
proiectul privind izolarea blocurilor de lângă vechiul sediu al primăriei.

În şedinţa din luna mai vom supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu
privire la acordarea diplomelor de excelenţă cu ocazia festivalului salcâmului în floare –
veniţi din timp cu propuneri de persoane care merită asemenea diplomă. Anual tot
atunci vom acorda un premiu – o sumă pentru tineri care renovează casa părintească
pentru care vom întocmi un regulament de acordare.

Taxa specială pentru colectarea deşeurilor s-a dovedit că nu a fost o prostie pe
atât de mare pe cât mulţi au considerat – oamenii au înţeles faptul că pentru prestarea
unui serviciu trebuie să se şi plătească, din suma de 900 mii lei cât s-a stabilit de către
Curtea de conturi – la sfârşitul anului trecut s-a încasat suma de 607 mii lei – deci peste
2/3, până la această dată s-a încasat mai mult.

Se propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni, dl. Pap
Sandor-Gyorgy – consilier local, propunerea se aprobă în unanimitate de voturi,
adoptându-se Hotărârea nr.20/27 februarie 2019 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,
Nemeth Elvira-Iboyo Todor Maria


