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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, 28 martie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 66/2017. Sunt prezenţi toţi cei 16 consilieri în funcţie și dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui
Mihai, Szabo Eva – Itthon.ma.

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – 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 28 februarie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum
şi Ordinea de zi, supusă votului, adoptându-se Hotărârea nr.26/28 martie 2017 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui
Mihai, privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Valea lui Mihai, care
cuprinde şi raportul privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de
Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: în raport se menţionează faptul
că sumele încasate au fost depuse în trezorerie şi cheltuite doar în localitatea Valea lui
Mihai, deci totul a rămas în oraş nu am trimis la Oradea sau Bucureşti, ori în altă parte,
totul a fost utilizat pe plan local.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu toate sumele depuse în trezorerie au fost
cheltuite, avem şi excedent, sumele sunt cheltuite prin virament, prin  trezorerie.

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: anul trecut s-a cheltuit mai mult
decât s-a încasat, întrucât am avut excedent din 2015.

Raportul este însuşit în unanimitate.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui
Mihai, asupra situaţiei gestionării bunurilor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: această activitate nu funcţionează aşa cum ar
trebui, de altfel nu funcţionează totul cum aş dori eu, dl. Munteanu s-a ocupat de
evidenţa patrimoniului oraşului, între timp a dat examen şi a fost numit auditor. De cca
30 de ani evidenţa nu este conformă cu realitatea în totalitate, încercăm să clarificăm
problemele în privinţa bunurilor, să preluăm în proprietatea oraşului tot ce nu este
proprietate privată, aceasta a fost una din ţintele mele la preluarea mandatului, am dorit
să clarificăm situaţia juridică a tuturor terenurilor, să se clarifice proprietate şi posesia,
dar pentru asta avem nevoie şi de bani dar şi de multă muncă..



2

Dl. Pap Sandor – consilier local: v-aş întreba de cât timp avem nevoie pentru
clarificare. La începutul mandatului aţi promis că veţi face ordine în domeniul
proprietăţii şi restituirea proprietăţilor celor îndreptăţiţi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: depinde de câţi bani vom avea, aţi văzut anul
trecut a fost o iniţiativă a Guvernului de a se face măsurători cadastrale în extravilan s-a
alocat suma de 6.000 lei/parcelă, ar fi nevoie de 12 mii lei – această sumă trebuia
întregită din bugetul local, în prezent orice suprafaţă de teren în caz de anulare de titlu
de proprietate sau invalidare se pune la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legilor
fondului funciar, proprietăţile sunt rezolvate din punct de vedere juridic, s-au grăbit să şi
le pună în proprietate – chiar dacă ştim că nu în toate cazurile au fost îndreptățiți la
reconstituire, nu avem pârghiile necesare pentru a le anula dreptul de proprietate. Au
fost măsurate şi intabulate 15 străzi – ne-a costat 13 mii lei, aceiaşi procedură urmează
şi cu restul străzilor şi terenurile din extravilan, este muncă grea, procedură îndelungată
şi costisitoare, Legea nr.165 este în vigoare până la sfârşitul anului 2017. Am iniţiat
transmiterea unei notificări către proprietarii care încă nu au fost puşi în posesie, sunt
invitaţi ca în termen de 5 zile, să fie puşi în posesie sau să dea în scris că refuză
reconstituirea dreptului de proprietate pe nisip, să putem înainta documentaţia pentru
întocmirea titlului de proprietate.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: sunt şi terenuri în intravilan a
căror situaţie juridică nu este clarificată.

Dl. Nyako Iozsef – primar: vorbesc de terenurile situate în extravilan, în
general situaţia juridică a terenurilor din intravilan este mai clară, pentru a se clarifica
situaţia juridică a terenurilor din intravilan, în special întinderea dreptului de proprietate
va fi treaba unui specialist topograf şi a proprietarului, oraşul nu va avea o asemenea
iniţiativă, nu avem bani pentru aşa ceva şi nici nu este treaba noastră dacă nu suntem
direct interesaţi.

Raportul este însuşit în unanimitate.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2017

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Anexa nr.3 la proiect – planul de achiziţii public pe 2017 – cu referire la
aceasta, d-na Czegledi Iulia – consilier local, a solicitat informaţii: precizez că pct.1 va
fi înlocuit urmând să se facă canalizarea pe 45 străzi – prioritară este str. Kalvin Janos
pentru ca sistemul să fie funcţional, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Republicii, Gh.
Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor şi restul străzilor nominalizate, proiectul îl vom
depune pentru finanţare la MDRAP; modernizarea str. Munkacsi Mihaly – va fi asfaltată
spre biserica penticostală – 20 m, vom ridica drumul până la nivelul de trecere cu calea
ferată pentru care este necesar să facem canalizarea; trotuare: s-au făcut trotuare pe str.
Fabricii şi Ady Endre, se lucrează pe str. Bartok Bela şi Charles Darwin, se va pava
trotuarul din dreapta pe str. Republicii vom pune bănci şi flori; sisteme video – am dori
ca în tot oraşul să fie camere – probabil că nu vom avea bani pentru aceasta din bugetul
pe anul 2017; materiale necesare pentru funcţionarea serviciilor şi a utilajelor utilizate
de aceste servicii; cursuri de perfecţionare – nu s-a prea cheltuit pentru acestea,
personalul din aparatul de specialitate trebuie să fie specializaţi; consumul de benzină şi
motorină reiese din foile de parcurs – de alimentarea mijloacelor de transport şi a
utilajelor răspunde dl. Fele Attila, de deplasarea acestora răspunde dl. Viceprimar;
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compartiment protecţia mediului: se referă la întreţinerea spaţiilor verzi, a terenurilor de
joacă pentru copii, etc.; aţi remarcat posibilitatea reparării scenei la Casa de cultură – aş
dori să precizez următoarele: ar trebui să ştiţi în calitate de consilier local ce sunteţi în
stare să rezolvaţi şi cui să vă adresaţi cu tot felul de reclamaţii, primim o serie de petiţii
adresate către diferite foruri în special de către consilierul local Czegledi Iulia, 5- 6
petiţii – inclusiv la Protecţia consumatorilor Bucureşti, am dori să informaţi consiliul
local despre răspunsurile primite – ar trebui să vă cunoaşteţi competenţele, nu să
promiteţi cetăţenilor care vi se adresează lucruri pe care nu le puteţi rezolva sau nu intră
în competenţa Dvs. ca şi consilier local.

D-ra Czegledi Iulia – consilier local: am iniţiat proiecte de hotărâre în anul
precedent, nu au fost discutate în plen, acum am iniţiat un proiect de hotărâre pentru
revocare taxei speciale instituite în anul 2014, dacă nu va fi aprobat să fie supus votului
şi responsabilul din aparatul de specialitate să întocmească acel raport.

D-na Todor Maria – secretar: proiectele de hotărâre iniţiate în anul 2016 de
către grupul de consilieri EMNP-PPMT au fost trecute pe Ordinea de zi, consilierii au
votat împotrivă, cu referire la proiectul de hotărâre care a fost depus în luna martie a.c.
vi s-a transmis răspuns că nu există bază legală pentru revocare din moment ce legea
prevede obligativitatea instituirii taxelor speciale pentru colectarea, transportul şi
depozitarea deşeurilor pentru persoanele care nu au contract cu firmele de salubrizare,
v-am indicat exact articolul din Legea nr. 101 şi din Legea nr.51, nu are cine să facă
raport de specialitate la proiectul de hotărâre de revocare a taxei speciale din moment ce
legea obligă, nu este o opţiune a uat-urilor este o obligaţie.

Dna Czegledi Iulia – consilier local: nu înţeleg în anul 2015 cetăţenii primesc
decizie de impunere, în 2016 la fel fără restanţe, iar în 2017 decizia de impunere
prevede restanţe mari la taxa specială, pe lângă impozitul anului curent.

D-na Todor Maria – secretar: este posibil ca cetăţeanul respectiv să fi reziliat
contractul de prestări de servicii – am dat un exemplu, nu cunosc cauza, sunt persoane
care pe parcursul anilor au reziliat contractul.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: pentru ca toată lumea să înţeleagă:
Legea 102 obligă autorităţile publice locale să instituie taxa specială de salubrizare, sunt
autorităţi care nu au instituit taxa specială - aceștia încalcă legea salubrizării, dacă sunt
persoane nemulţumite să depună în scris şi va primi răspuns, cu privire la revocare –
legea ne obligă şi nu putem revoca dacă nu se schimbă legea.

Dl. Pap Sandor – consilier local: nu trebuia să se impună nişte taxe în plus
persoanelor fizice. În hotărâre s-a aprobat o anexă – declaraţie care trebuia completată şi
semnată de declarant cu privire la numărul membrilor de familie/persoanele din
gospodărie – nu au fost semnate, cetăţenii nu au fost informaţi despre taxa specială.

D-na Todor Maria – secretar: în referatul de aprobare la proiectul de hotărâre
depus, aţi mehnţionat faptul că nu s-au eliberat certificate de deces – vreau să vă aduc la
cunoştinţă faptul că fără certificatul de deces persoană decedată nu poate fi
înmormântată – nu am văzut nici un mort întins pe străzile din oraş care nu a fost
înmormântat pentru că nu i s-a eliberat certificatul de deces pe motivul că are restanţe la
taxa specială de salubrizare, dar de ce nu spuneţi că biserica reformată refuză să
înmormânteze o persoană decedată care nu este la zi cu plata contribuţiei faţă de
biserică, sau moare în ianuarie şi familia este obligată să achite contribuţia pe tot anul
2017 – care nu este mică deloc. Sunt cazuri sociale şi în caz de deces chiar dacă au fost
de religie reformată nu au fost înmormântaţi pentru că nu erau la zi cu contribuţia, a fost
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solicitat ajutorul preotului ortodox sau al preotului greco-catolic şi ei nu au refuzat să
ţină slujba de înmormântare, chiar dacă persoana a avut o altă religie.

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: vă rog să vorbiţi despre proiectul
de hotărâre privind aprobarea bugetului oraşului, celelalte probleme puteţi să le ridicaţi
la punctul Diverse de pe Ordinea de zi.

Prezintă proiectul de hotărâre, cu modificarea pct.1 din programul de achiziţii
– întrucât cele 15 străzi sunt cuprinse în obiectivul de la pct.6, acesta va deveni pct.1.
Celelalte poziţii le-aţi putut studia în proiectul de hotărâre iniţiat. Prezintă investiţiile ce
se preconizează a se realiza în anul 2017. Anul trecut au fost prevăzute mai multe
obiective, din păcate în acest an sumele sunt mai mici, probabil că bugetul este
influenţat de excedentul mai mic din 2016.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: ce presupune obiectivul
Amenajare zonă de agrement Szazhold?

Dl. Nyako Iozsef – primar: este un proiect cu finanţare europeană am întocmit
documentaţia pentru zonă de agrement pe cele 22 ha de lângă terenul de sport  din zona
Szazhold (teren de tenis, carting, locuri de joacă pentru copii, eventual un lac de
agrement, etc.) – se va lansa această finanţare şi în acest an, în 2016 nu am reuşit să
întocmim proiectul la termenul de depunere a documentaţiei, sperăm să-l depunem în
acest an.

Proiectul de hotărâre, supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.27/28 februarie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind Studiul de fezabilitate şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţire
infrastructură de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, judeţul Bihor”

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

Nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre.
Proiectul de hotărâre, supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.28/28 februarie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I. – dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: în şedinţa comisiei

de specialitate au fost analizate următoarele cereri:
1. SC SAVSOR TRANSCOM SRL – solicită acordul pentru cumpărarea

suprafeţei de 260 mp situat pe str. Kazinczy nr.22 cu nr. cad. 60 înscris în
CF nr.50983 – Valea lui Mihai, în urma verificărilor s-a constatat că terenul
în cauză nu este proprietatea oraşului, este proprietate privată.

2. Asociaţia BOVIVAL – solicită concesionarea grajdului situat în parcela
Vizimalom – ca tabără de vară pentru tineretul bovin, comisia propune să
se verifice starea în care se află grajdul şi propune închiriere cu respectarea
legislaţiei în vigoare (prin licitaţie publică)

3. Organizaţia PNL Valea lui Mihai, solicită un spaţiu în fostul sediu al
primăriei pentru sediu al partidului – comisia propune închirierea spaţiului.

4. P.F.A. Kis Jozsef Csaba solicită acordul pentru închirierea unui spaţiu din
clădirea situată în Valea lui Mihai, str. Breslelor nr.1 – comisia propune
închirierea prin licitaţie.
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Comisia II. – dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei: cererile analizate în
şedinţa de comisiei au fost cuprinse în bugetul pe anul 2017 – astfel, pentru fundaţii şi
asociaţii s-a alocat suma de 300.000 lei, - după şedinţa comisiei am primit o solicitare de
la Colegiul Agricol pentru achiziţionarea unui tractor, considerăm că pot fi regrupate
cheltuielile şi se va putea achiziţiona, această solicitare a fost onorată fiind cuprins în
buget, suma de 300 mii lei a fost repartizată după cum urmează:

 Asociaţia Caritas catolica: 16.800 lei pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice la domiciliu (cca 20 persoane)

 Parohia Ortodoxă: pentru repararea gardului la cimitir: 5 mii lei
 C.S. Unirea: pentru cele trei ramuri sportive 165 mii lei
 Asociația PRO SCOLAM – 600 lei
 Asociaţia SILVER WINGS – 2 mii lei
 Ermelleki Gazdak Egyesulete – 2 mii lei
 Asociaţia ERINTO – 3 mii lei
 Asociaţia Mathe Imre Kolto emlekeert – 2 mii lei
 Andras Ildiko – pentru programul after school pentru copii proveniţi

din familii defavorizate – 10 mii lei
 Parohia romano-catolică – pentru renovarea bisericii: 5,1 mii lei
 Asociaţia sportivă TRANSBULDEX – 10 mii lei
 Asociaţia sportivă HERO TEAM – 5 mii lei
 Asociaţia PRO VALEA LUI MIHAI – 73,5 mii lei pentru

organizarea a cinci evenimente
Dl. Pap Sandor – consilier local: revin la taxa specială, în declaraţia anexă la

hotărârea de instituire a taxe speciale în ultimul paragraf este prevăzut faptul că
declaraţia se dă pentru stabilirea taxei speciale, ceea ce înseamnă că cetăţenii trebuie să
semneze declaraţia după care se face impunerea cu taxa specială.

D-na Todor Maria – secretar: articolul următor din HCL prevede faptul că în
caz de nedepunere a declaraţiei, obligația de plată se va stabili din oficiu de către
personalul din aparatul de specialitate al Primarului, pentru aceasta s-a solicitat lista
locuitorilor din oraş de la Direcţia naţională de evidenţă a persoanelor în baza căreia s-a
făcut impunerea, dar nu mai mult de trei persoane/familie. Hotărârea de instituire a taxei
speciale a fost iniţiată şi adoptată cu respectarea legii, nu există motiv de nelegalitate,
altfel ar fi trimis Prefectul judeţului referat de nelegalitate şi ar fi solicitat revocare, ori
în caz de nerevocare, ar fi fost atacat în instanţă, conform legii contenciosului
administrativ. Acesta este motivul pentru care solicit să-i daţi d-nei Szabo Eva să
publice nu numai faptul că aţi formulat contestaţii ci şi răspunsurile pe care le-aţi primit
de la Protecţia consumatorilor Bucureşti, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean,
DIICOT sau mai ştiu eu unde aţi formulat reclamaţii.

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: am impresia că nu eu conduc
şedinţa, vă rog să nu vorbiţi deodată pentru că nu vom mai înţelege nimic. În continuare,
vă rog să vă înscrieți la cuvânt şi vă permit să vorbiţi pe rând.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: am mai discutat şi în şedinţa comisiei
cu privire la trotuare – sunt două străzi unde se poate mătura cimentul de pe  trotuarele
nou turnate s-a plătit o grămadă de bani din fonduri publice, lucrările câtă garanţie au?
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Dl. Nyako Iozsef – primar: specialiştii afirmă că s-a folosit sare pe timpul
iernii, din păcate s-a întâmplat şi faptul că muncitorii au vândut ciment şi locuitorii au
cumpărat de la ei, sunt trotuare executate de SC VALSALUB care ar trebui să lucreze
exemplar, garanţia de bună execuţie este pe un termen foarte scurt, la recepţie nu se
poate constata că s-a folosit mai puţin ciment, recunosc şi eu că asta e realitatea, dar nu
putem pune lângă fiecare echipă un supraveghetor. Ar fi bine să putem executa deodată
pe o suprafaţă mai mare şi să cumpărăm beton, în acest caz nu ar fi nereguli.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: îmi pare rău că aţi uitat aşa repede, în
şedinţa consiliului local din luna februarie s-a aprobat documentaţia pentru licitaţie în
vederea atribuirii activităţii de salubrizare, nu puteţi afirma că nu ne ocupăm cu această
activitate, va fi postat pe SEAP în câteva zile, poate vedea oricine şi poate depune ofertă
de participare.

D-na Czegledi Iulia – consilier local: garanţia de bună execuţie şi nu  ar
trebui supravegheaţi.

Dl. Torda Imre – consilier local: degeaba există garanţie de bună execuţie, nu
poţi stabili dacă pe trotuarul îngheţat s-a pus sau nu sare, la ARA nu s-a furat cimentul,
dar s-a folosit sare pe timp de iarnă pentru dezgheţare pe trotuare şi platforme şi s-a
stricat – chiar dacă există garanţie de bună execuţie dacă nu poţi demonstra că locuitorii
nu au folosit sare pentru dezgheţare, nu poţi face nimic.

Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru şedinţa de luna viitoare propun un punct pe
ordinea de – dorim să acordăm nişte premii unor cetăţeni ai oraşului la aniversarea a 25
ani a Festivalului „Salcâm în Floare”, persoane care au activat în anumite domenii şi să-
i premiem într-o şedinţă festivă vineri în a doua zi a festivalului.

Încă nu au ieşit animalele la păşunat, deja avem reclamaţii de la locuitori
privind animalele în deplasare spre păşune, avem un regulament care prevede numărul
de animale care pot fi crescute în gospodărie, vom ţine cont de acest regulament şi vom
reglementa deplasarea animalelor spre păşune.

În legătură cu imobilele care nu sunt întreţinute – vor fi somaţi proprietarii
acestora, legea ne permite să mărim impozitul cu 400 %, sunt blocurile vechi din partea
dreaptă a str. Republicii – acoperişul prezintă pericol pentru pietoni.

Anul 2017 va fi mai sărac din punct de vedere financiar decât anul trecut,
încercăm să accesăm finanţări europene, avem depuse proiecte, primul va fi depus în
cadrul PNDL la 31 martie 2017, avem posibilităţi sper că vom avea câștig de cauză.

Dl. Torda Imre – consilier local: pe Szazhold se poate modifica ruta pentru
animale în spatele grădinilor şi să nu treacă pe străzi în faţa caselor.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: dacă există o procedură de
aplicare a taxei speciale, cetăţenii să fie înştiinţaţi, să cunoască ceea ce se hotărăşte de
consiliul local, să ştie din timp ce datorii au faţă de bugetul local.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: orice sancţiune este prevăzută într-un
regulament, nu intră în vigoare în momentul în care cetăţenilor li se comunică acea
reglementare ci din momentul publicării, o hotărâre de interes public este adusă la
cunoştinţă în ziar, pe site-ul oraşului, trimitem şi înştiinţări, mai putem trimite încă 1000
de înştiinţări, dar asta nu va rezolva problema, până nu vom aplica amenzi nu va fi
ordine. Toţi se aşteaptă să vină oamenii de la primărie să măture în faţa casei, să tundă
iarba, să tundă pomii, dar este obligaţia fiecărui cetăţean să cureţe în faţa proprietăţii.
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Dl. Torda Imre – consilier local: fiecare dintre noi are obligaţia de a ţine
audienţe, să împărţim oraşul pe zone şi să stăm de vorbă cu oamenii şi să-i informăm
despre ce hotărâri se adopt, dacă nu-i interesează ziarul local sau site-ul oraşului, să le
comunicăm verbal, eu am mai ţinut asemenea întâlniri cu locuitorii străzii noastre.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Chiş Gheorghe-Cristian Todor Maria


