
1

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 27 aprilie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.69/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie (lipseşte nemotivat dl. Zima Marius Vasile – consilier local) și dl. Nyako
Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului
Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – Bihari Naplo.

Dl. Karsai Jozsef 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 martie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi al şedinţei din 29 aprilie 2018, adoptându-se Hotărârea nr34/27 aprilie
2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la
Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai, a Studiului de fezabilitate
pentru obiective mixte de investiţii şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Aţi studiat materialul, dacă aveţi întrebări vă răspund. Nu sunt discuţii
sau obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.35/27 aprilie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 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. 2018.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Nu sunt discuţii sau obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.36/27 aprilie 2018 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 2018.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Proiectul de hotărâre a fost afişat la avizierul de la sediul primăriei şi pe
site-ul oraşului.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: Codul fiscal stabileşte limite, între care
consiliul local prin hotărâre stabileşte procentul care se aplică, aş dori să ştiu prin
propunerea din proiectul de hotărâre dl. primar la ce s-a gândit. Gruparea pe zone a
străzilor nu s-a modificat?

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu am propus nici o modificare, în anul 2019 vor
fi aceleaşi impozite şi taxe ca şi în acest an, numai dacă se va modifica prin hotărâre a
Guvernului, inflaţia comunicată de INS aplicându-se 0,13%. Zonarea a rămas aceeaşi,
va trebui să modificăm cu străzile pe care este canalizare şi se va finaliza asfaltarea pe
străzile pe care se lucrează, acestea vor fi încadrate într-o zonă superioară şi astfel se va
mări impozitul pe proprietate. Dar impozitele şi taxele locale nu sunt majorate faţă de
acest an, doar cu rata inflaţiei.

Pap Sandor – consilier local: tocmai aceasta-i problema până acum rata
inflaţiei este de 3 %, până la sfârşitul anului va fi poate mai mult de 5 % şi veţi aplica
această majorare.

Todor Maria – secretar: conform Codului fiscal impozitele şi taxele locale
stabilite într-o anumită sumă, se indexează anul până la data de 30 aprilie în funcţie de
rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, şi nu inflaţia până la 31 decembrie a anului în
curs, ceea ce vedeţi şi în preambulul proiectului de hotărâre. Aceste impozite şi taxe
prevăzute în acest proiect de hotărâre vor fi aplicate de la 01 ianuarie 2019 şi nu altele,
dacă vor fi modificări se va supune aprobării consiliului local şi tot Dvs. veţi aproba sau
nu alte impozite şi taxe, în caz contrar se aplică cele prevăzute în această hotărâre.

Toth Ferencz Csaba – consilier local: deci să înțeleg că de la 1 ian. 2018 se
vor aplica aceste impozite şi taxe care sunt prevăzute în acest proiect de hotărâre şi nu
vor mai fi indexate?

Dl. Nyako Iozsef – primar: consiliul local stabileşte impozite şi taxe locale
care intră în competenţa sa, dacă pe parcurs se modifică ceva printr-un act normativ – de
ex. codul fiscal şi obligă modificarea impozitelor şi taxelor locale prin HCL, vom iniţia
un nou proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Dacă
verificaţi procentele stabilite sunt cele de la pragul minim stabilit de codul fiscal.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 12 voturi
pentru şi 4 abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali PPMT-EMNP) adoptându-se Hotărârea nr.37/27
aprilie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 4. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului
de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI –
ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării în anul 2018 a
Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVI.

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

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: în proiectul de hotărâre se
menţionează faptul că la această activitate participă şi consilierii locali, noi nu am fost
cooptaţi în organizare trebuia să se menţioneze consilierii locali UDMR şi acest lucru l-
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am adus la cunoştinţa colegilor şi la şedinţa comisiei din care fac parte. Consilierii locali
ai din partea celorlalte trei partide au fost marginalizaţi.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: dacă bine reţin şi vă rog să
verificaţi în procesele verbale ale ultimelor 2-3 şedinţe dl. Primar a vorbit despre
organizarea festivalului şi a solicitat consilierilor locali care au idei pentru programe să
le prezinte şi să se ocupe de organizarea programului respectiv. Articolul din proiectul
de hotărâre la care vă referiţi împuterniceşte şeful biroului cultură să coordoneze
întreaga activitate la care participă consilierii locali şi aparatul de specialitate al
primarului.

Dl. Nyako Iozsef – primar: eu nu8 înţeleg care este problema Dvs. se poate
lucra la nesfârşit pentru acest oraş, cine vrea să lucreze poate pune mâna şi să contribuie
cu ceva, dacă veniţi cu idei trebuie să le şi puneţi în practică, pentru asta ai nevoie de
creativitate şi multă energie, fiecare consilier local trebuie să pună umărul atât la
iniţiativa unui program cât şi la organizarea acestuia în cadrul festivalului, dl. Zima
Marius a venit cu o propunere de a se face tuning show cu maşini s-a ocupat şi de
organizarea acestui eveniment, dl. Pap Sandor aduce artistul pentru concertul de orgă şi
se ocupă de organizarea acestui eveniment, aşa că nu numai membrii UDMR se ocupă
de acest festival, Dvs. aţi propus să se aducă ansamblul folcloric din Marghita, s-a
inclus, deci toţi cei care au avut iniţiativă şi s-au ocupat de organizare au putut fi incluşi
în programul festivalului, nimeni nu a spus că Dvs. să nu participaţi.

D-na Gabor Eva – consilier: am discutat de mult de organizarea festivalului,
trebuie să veniţi cu propuneri ştiaţi cui trebuie să vă adresaţi, nu aţi fost marginalizaţi,
oricine a venit cu o propunere şi s-a încadrat în program s-a inclus, dacă crezi că vrei să
organizezi un program pentru un cor de femei de exemplu vom fi încântaţi să includem
în program, marginalizare este un cuvânt foarte urât, credeţi-ne este mult de lucru, în
fiecare seară facem repetiții, încercăm să ne ridicăm an de an tot mai mult, lucrez
singură cu 52 de copii, să nu crezi că in timpul festivalului mă postez pe scenă şi sunt şi
eu prezentă, este o muncă enormă.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.38/27 aprilie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului
cadru al Festivalului Zilele Salcâmului în Floare – ediţia XXVI

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt deja câteva modificări faţă de programul propus în proiectul de
hotărâre: sâmbătă de la orele 22,00 – concert susţinut de interpreta Lola şi de la 22,45 -
Bereczki Zoltan 22,45, raliul pe nisip şi demonstraţia arcaşilor de duminică nu se mai
organizează, concertul de orgă de vineri va începe de la orele 19,00.

Proiectul de hotărâre cu modificările din program prezentate - supus votului,
se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.39/27 aprilie 2018 care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 6. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind conferirea unor
distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în
Floare” ediţia XXVI

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
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Dl. Popa Florin – consilier local: aş propune pentru viitor, în cazul acordării
diplomelor de excelenţă să existe un formular pentru propuneri de acordare a diplomei
de excelenţă care să conţină criteriile, motivul pentru care se propune acordarea acestei
distincţii şi să fie stabilit un termen de depunere a propunerilor.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: când am venit cu propunerile ni
s-a spus că este pre târziu, pentru aceasta să se stabilească o dată concretă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: aţi aprobat Regulamentul de acordare a titlului de
cetăţean de onoare şi de alte distincţii. Propunerea Dvs. nu a fost discutată în şedinţa
comisiei de specialitate. Vom stabili un termen până când se pot depune propunerile.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate cu 14 voturi
pentru şi 2 abţineri (d-na Nemeth Elvira şi Popa Florin – consilieri locali PSD),
adoptându-se Hotărârea nr.40/27 aprilie 2018 care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.

Pct.7: Diverse:
Dl. Zima Marius – consilier local soseşte la şedinţă, după dezbaterea şi

aprobarea proiectelor de hotărâre.
Dl. Krizsan Csaba – preşedintele Comisiei I:

1. Kiss Maria – administrator al unei Întreprinderi individuale solicită loc pentru
amplasarea unei rulote în centrul oraşului, pentru vânzarea de produse alimentare:
îngheţată, plăcintă, hamburger, etc. comisia propune respingerea solicitării – sunt locuri
de vânzare în piaţă – propunerea comisiei se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru
şi 2 abţineri (Gabor Eva şi Nemeth Elvira – consilieri locali).

Dl. Karsai Jozsef Attila – preşedinte de şedinţă: au mai fost asemenea
solicitări pentru vânzare ambulantă de îngheţată, plăcinte, etc. care nu au fost aprobate,
nu putem face excepţii, anul viitor vin alte persoane cu asemenea solicitări, ar fi plin
centrul cu asemenea comercianţi, pentru aceasta avem spaţiu în piaţa agroalimentară.

2. Moricz Erika – cu domiciliul în bl. T.22 pe str. Republicii solicită aprobarea
închirierii unui loc de parcare în curtea blocului T.22 – momentan nu sunt amenajate
locuri de parcare.

3. Krisan Bela şi soţia Margareta domiciliaţi în Valea lui Mihai, str. Marton
Aron nr.37 concesionează două parcele de teren pe care există edificate cu destinaţia de
spaţiu comercial solicită aprobarea cumpărării acestor terenuri – comisia propune
vânzarea în condiţiile legii, propunerea se aprobă în unanimitate.

Dl. Chiş Gheorghe – preşedintele Comisia II:
1. Rezmuves Karoly locuitor pe str. Bartok Bela – solicită prelungirea reţelei

pentru curent pe str. Salcâmului unde a cumpărat un imobil şi nu există curent electric.
Dl. Karsai Jozsef Attila – preşedinte de şedinţă: cunoaştem problema, s-a

solicitat ofertă din partea unor executanţi ar costa cca. 15.000 lei + TVA, ar fi 15 m de
cablu între doi stâlpi – momentan nu avem fonduri, dar consider că trebuie să
transmitem solicitarea şi la comisia I să analizeze din punct de vedere infrastructural.

Dl. Papp Sandor – consilier local: a mai solicitat o persoană extinderea reţelei
pe Calea Revoluţiei în partea dreapta, care este situaţia?

Dl. Nyako Iozsef – primar: tot aceeaşi solicitare a fost şi aceea şi acolo
răspunsul a fost că nu sunt fonduri – acolo este o singură casă investiţia nu este
justificată.
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Dl. Krizsan Csaba – consilier local: aş fi interesat dacă nu se aplică cablu
subteran să scăpăm de stâlpii de electricitate.

Propun să mobilizăm instituţiile subordonate la evenimentele din cadrul
festivalului salcâm în floare – organizez concursul gastronomic să participe şi şcolile
sau orice echipă formată din consilieri locali sau din aparatul de specialitate al
primarului, de asemenea, vă invit la expoziţia de fotografii de sâmbătă la 10,30, precum
şi la festivitate de decernare premiilor de excelenţă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: vă rog să participați cu toţii, primiţi informaţii
autentice, nu este adevărat că nu aveţi posibilitatea să participaţi activ, este chiar
obligatoriu să vă faceţi văzuţi şi cu aceste ocazii, participând activ la programele
organizate cu ocazia festivalului.

Pap Sandor – consilier local: s/au trimis înştiinţări pentru încheierea de
asigurarea locuinței, pentru ce care nu se conformează se lasă cu amendă, care este
termenul de încheierea contractelor de asigurare?

Dl. Nyako Iozsef – primar: lege exista şi până acum am trimis înştiinţările
pentru că în acest an Guvernul a precizat faptul că nu putem acorda nici noi, nici de la
Guvern, ajutoare pentru renovarea locuinţei – dacă nu este asigurată.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: am mai propus şi nici până în
prezent nu au fost schimbate denumirile străzilor care sunt inscripţionate greşit, ne vin
musafiri. Asfaltarea str. Bethlen în ce stadiu este.

Aş ave o propunere pentru viitor: propunerile de acordare a distincţiilor toate
comisiile de specialitate să cunoască din timp cui se va acorda distincţia şi să facă
propuneri din timp.

Dl. Nyako Iozsef – primar: lucrarea a fost verificată de ISC – au acordat
termen până la 30 mai pentru remedierea deficienţelor constatate, săptămâna viitoare se
va verifica dacă corespunde şi au fost remediate defecţiunile semnalate şi se poate
continua lucrarea, sperăm să se termine cât de repede. Sperăm că nu vor fi probleme cu
scurgerea apei pluviale, nu sunt prevăzute şanţuri în proiect. Pe str. Vorosmarthy s-a
început asfaltarea, lucrările sunt de calitate şi se vor finaliza în termenul prevăzut în
contract.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Karsai Jozsef-Attila Todor Maria


