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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 iunie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.133/2018. Sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie (lipseşte motivat d-na Gabor Eva – consilier local şi nemotivat, dl. Chiş
Gheorghe-Cristian – 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 –
responsabil mass media.

Dl. Horvath Sandor – 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 30 mai 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi a şedinţei din 27 iunie 2018 – cu introducerea unui nou punct: Proiect de hotărâre
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului
Valea lui Mihai, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.48/27 iunie
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
Colegiul Agricol nr.1 oraş Valea lui Mihai, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă documentaţia şi referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. Dorim să depunem cererea de finanţare pentru continuarea
lucrărilor la corpul de clădire început cu câţiva ani în urmă, din păcate firma a intrat în
insolvenţă şi s-au sistat lucrările.

Dl. Baricz- Nanasi Ferenc – consilier local: care este probabilitatea că se va
obţine finanţare şi lucrările vor fi finalizate? Se poate cumva exclude firma care a mai
lucrat în trecut la această construcţie?

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu pot să mă exprim în procente, proiectul este
eligibil, prima condiţie este să depunem cererea de finanţare, altfel nu avem nici o şansă
de a primi vreun ban. După cum v-am spus acea firmă nu mai există, am avut la
dispoziţie suma necesară pentru finalizarea lucrărilor doar trebuiau cheltuiţi, din păcate
firma nu a mai lucrat începuse procedura de insolvenţă, ceea ce am cheltuit pe lucrările
executate a fost din bugetul local, din POR nu am solicitat nici o sumă. Pentru aceasta
vina o poartă exclusiv executantul lucrărilor, dar şi proiectantul deoarece trebuia folosite
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cărămizi pe care nu le-au putut procura în timp, sperăm că următorul executant care va
câştiga licitaţia nu va fi în faliment, din păcate nu de noi depinde cine se înscrie.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.49/27 iunie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte
de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip
A.N.L.

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.50/27 iunie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea: proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de
închiriere locuințe sociale.

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.51/27 iunie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Avem depuse cereri de finanțare pentru niște lucrări de investiții care
cuprind construirea de trotuare pe străzile Kossuth Lajos şi Erkel Ferenc, precum şi
pentru acoperirea terenului de sport la Colegiul Agricol nr. 1 Valea lui Mihai. Aceste
bunuri imobile sunt cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al oraşului, dar
nu corespund realităţii, s-au făcut măsurători s-a întocmit planul cadastral şi am propus
modificare acestor poziţii din inventar.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.52/27 iunie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Diverse:
Comisia I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: d-na Sughici Erzsebet

– a depus o contestaţie la răspunsul dat la petiţia depusă - s-a discutat luna trecută
reclamă mirosul din curte, lângă WC-uri s-a curăţat şi dezinfectat. Se va putea realiza
grup sanitar în locuinţe dacă se va realiza canalizarea pe strada Republicii, dar aşa cum
am mai afirmat două apartamente sunt proprietate privată, iar celelalte două sunt
locuinţe sociale – proprietate publică a oraşului..

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: toate cele patru locuinţe au wc în curte
– una dintre locuinţele sociale este atât de mică încât nu este loc pentru amenajarea unei
băi cu wc în interior, în cealaltă când va fi realizată canalizarea va exista posibilitatea de
a face baie; celelalte două sunt locuinţe proprietate personală – nu-i putem obliga să-şi
amenajeze baie în interior.

Dl. Zima Marius-Vasile – consilier local: propun să se amenajeze WC-uri pe
terenul alăturat în incinta Văleanca.
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: acel imobil este predat C.N.I. pentru
realizarea aşezământului cultural, se aşteaptă finanţarea.

Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, nu au înregistrat petiţii sau cereri.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: în legătură cu taxa ce se va
percepe pentru canalizare, cine a stabilit acest tarif, am discutat într-o altă şedinţă că un
anumit procent din cantitate de apă consumată va fi taxată la canalizare, dar nu am
discutat de tarif, dar pe site-ul oraşului am văzut un tarif de 3,39 lei pentru canalizare,
deci să înţeleg că dacă am de plătit 100 lei pentru consumul de apă, voi plăti 300 lei
pentru canalizare. Doresc să primesc o copie de pe raportul Curţii de conturi întocmit în
urma controlului încheiat luna trecută.

Dl. Nyako Iozsef – primar: preţul este de 3,39 lei + TVA – tariful a fost
stabilit în baza analizei cost-beneficiu şi aprobat de A.D.I. Nord Vest – avizat de
ANRSC, în funcţie de numărul consumatorilor şi dacă bine reţin acest tarif va scădea
dacă vor fi mai multe gospodării racordate la reţeaua de canalizare, în prezent 1.477
gospodării ar putea fi racordate la reţeaua de canalizare, din care 616 sunt racordate –
dacă vor fi racordate mai multe gospodării vor putea să scadă preţul, reţeaua trebuie să
funcţioneze şi cu acest număr, activitatea în prezent este în pierdere. Ar trebui să
convingem tot mai mulţi locuitori să se racordeze la reţeaua de canalizare, nu să
considerăm ca o povară pentru care trebuie să se plătească, este normal să se plătească
pentru confort, până nu am avut reţea de canalizare toţi se plângeau de condiţiile din
oraş, acum avem o mare parte dintre străzi unde poate fi folosită, problema este că se
percepe un tarif, care este ceva normal pentru o prestare de servicii.

Dl. Pap Sandor – consilier local: sunt multe gospodării unde se udă grădina
sau se spală butoaie ori alte lucrări – consider că se putea calcula la canalizare doar 80
% din consum. Nu trebuia să permitem firmei să calculeze astfel.

D-na Todor Maria – secretar: cu poşta de ieri a sosit Decizia Curţii de conturi
în atenţia consiliului local, pe Ordinea de zi din luna iulie va fi un punct cu prezentarea
deciziei şi o veţi primi odată cu celelalte materiale. Colega a înregistrat-o şi a transmis-o
comisiei de buget, dar în şedinţa de astăzi nu este pe Ordinea de zi.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: ne bucurăm pentru asfaltarea
străzii Bethlen Gabor, dar ne pare rău că nu am fost anunţaţi de inaugurare, din ziar am
aflat eu ca şi consilier aş fi mobilizat locuitorii. Am primit nişte înştiinţări conform
cărora dacă voi parca pe stradă va trebui să plătesc parcare. Şanţurile – vor fi amenajate
cu flori?

Dl. Nyako Iozsef – primar: asta aţi înţeles din ce aţi primit? Scopul a fost să
înştiinţăm locatarii că toţi cei ce locuiesc pe acea stradă au posibilitatea să solicite loc de
parcare contracost în faţa casei, bineînțeles în afara carosabilului, aceasta pentru că toţi
au curţi şi pot intra cu maşina în curte şi să nu ocupe domeniul public, dar au
posibilitatea să şi opteze pentru parcare la domiciliu, în faţa casei cu plata unei taxe care
se va stabili de către consiliul local. Pe străzile Hunyadi Janos şi Vorosmarthy Mihaly
locuitorii au fost înştiinţaţi că se taie panglica la recepţia lucrărilor, nu a ieşit nimeni, nu
am vrut să se întâmple acelaşi lucru şi pe strada Bethlen Gabor, o singură familie a
mulţumit pe reţeaua de socializare pentru lucrările executate, nimeni altcineva nu şi-a
manifestat mulţumirea.
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Ca răspuns la cealaltă observaţie, chiar azi a afirmat cineva care nu este
locuitor al str. Bethlen Gabor că la asemenea oameni le-ai făcut asfalt care nu sunt în
stare să cureţe buruienile de pe marginea drumului din faţa casei? Dorim să asigurăm
loc de parcare la domiciliu în cazul în care se solicită, dacă nu se parchează în curte sau
garaj, ocupă domeniul public deci trebuie să plătească o taxă care va fi stabilită de
consiliul local. Din păcate maşinile parcate îngreunează circulaţia pe străzi.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: eu din scrisoarea primită am
dedus că dacă parchez în faţa casei trebuie să plătesc. S-a început la capătul străzii
plantarea de flori, locuitorii de pe această stradă se întreabă dacă se va continua pe toată
strada, acesta este motivul pentru care nimeni nu s-a apucat de lucru în rondourile de
flori din faţa casei. O altă problemă ridicată de locuitorii străzii, este viteza cu care
circulă unele maşini de când s-a asfaltat strada, majoritatea locatarilor sunt oameni în
vârstă, ar fi o posibilitate să se limiteze viteza.

Dl. Horvath Sandor – preşedinte de şedinţă: problema mare nu este cu
localnici, ci cu agenţii care aduc marfă la unităţile comerciale din oraş, aceştia tot timpul
se grăbesc şi circulă cu viteză mare.

Dl. Nyako Iozsef – primar: s-au amenajat doar cele două rondouri de la intrare
pe stradă, fiecare locatar este obligat să întreţină şanţurile şi trotuarele, precum şi
rondourile de flori din faţa casei. Nu avem atâţia oameni să întreţinem toate străzile şi
nici bani pentru a planta flori peste tot.

Există o comisie care propune limitări de viteză sau tot ce priveşte circulaţia
pe străzile din oraş, eventual se poate pune o limitare de viteză de 30 km/oră.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: domnilor este cam absurd, noi vrem
asfalt pe străzile din oraş, dar să se circule şi încet sau chiar deloc? Este aceeaşi situaţie
ca şi cu canalizarea, ne trebuie canalizare dar să nu plătim, ne trebuie asfalt dar să se
circule cu limitare de viteză sau să nu se circule.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: referitor la limitarea de viteză, am mai
discutat această problemă şi pe străzile asfaltate şi pietruite, poliţia rutieră nu este
împotrivă dacă avem bani pentru indicatoare rutiere putem achiziţiona, dar
probabilitatea că se va asigura verificarea vitezei cu radar este mică, dacă veţi aproba
cumpărarea a 50 de indicatoare rutiere, noi le vom cumpăra şi le vom monta. În oraş nu
există birou rutier, vin agenţi din Marghita, cine să stea permanent cu aparat.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Horváth Sándor-Krisztián Todor Maria


