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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 aprilie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 89/2017. Sunt prezenţi 15 din totalul de 16 consilieri în funcţie (lipseşte d-ra
Boda Brigitta – consilier local), dl. Toth Ferencz Csaba care urmează a fi validat ca şi
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 – din partea ziarului
Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva – din partea Ithonn.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 martie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi, supusă votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.29/28 aprilie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului TÓTH FERENCZ-CSABA. Se prezintă procesul-verbal al
comisiei de validare şi confirmarea PPMT cu privire la apartenenţa d-lui Toth la partid.

Dl. Toth Ferencz Csaba depune jurământul cu formula religioasă.
Consiliul Local validează mandatul de consilier local al d-lui Toth Ferencz

Csaba şi ia act de depunerea jurământului, cu 15 voturi pentru se adoptă Hotărârea
nr.30/28 aprilie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raportul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor, cu
privire la constatările şi concluziile rezultate în urma activităţii de îndrumare, verificare
şi control ce s-a efectuat la sediul autorităţii administraţiei publice locale al Oraşului
Valea lui Mihai, în data de 16 martie 2017.

Dl. Pap Sandor – consilier local: se vor putea respecta termenele stabilite?
Dl. Nyako Iozsef – primar: depunem tot efortul să respectăm termenele. Sunt

multe probleme la nivel local, este mult de lucru, aparatul de specialitate este în număr
destul de mic, sarcini multe, încercăm să facem faţă cu ce avem.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin
licitaţie publică a  pajiştilor din proprietatea publică şi privată a oraşului Valea lui Mihai
şi a documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este o problemă mult discutată, se pare că în sfârşit vom reuşi să o
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finalizăm în aşa fel ca să fie bine şi pentru deţinătorii de animale. Sunt discuţii multe
chiar neînţelegere din partea crescătorilor de animale, dacă reuşim să închiriem dorim ca
suprafeţele de pajişti să fie exploatate de către cei îndreptăţiţi. AM luat legătura cu
firmă de consultanţă care a întocmit documentaţia, dorim să demarăm procedura cât de
repede pentru a-şi depune cererea de subvenție la APIA.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.31/28 aprilie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii
unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă

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

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

Hotărârea nr.32/28 aprilie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, începând cu anul fiscal 2018

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre, impozitele şi taxele rămân neschimbate faţă de anul 2017, dacă nu vor fi
modificări la nivel naţional şi legislaţia ne va obliga să modificăm şi la nivel local.

Dl. Chiş Gheorghe Cristian – preşedinte de şedinţă: au fost excluse taxele
din cele 102 eliminate la începutul anului 2017.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.33/28 aprilie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe
secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2016

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

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.34/28 aprilie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 7 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. 2017

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.35/28 aprilie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Valea lui
Mihai”, a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite

Dl. Nyako Iozsef - primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am iniţiat acest proiect pentru a supune aprobării un regulament clar,
cel vechi este destul de vag, aţi văzut că în mandatul nostru nu am acordat distincţii deşi
s-a discut mult şi despre conferire şi despre retragere de titluri de cetăţean de onoare.
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Multe persoane consideră că şi sunt îndreptăţiţi să primească diferite titluri, în
regulament sunt prevăzute cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească persoanele cărora
li se vor conferi titluri. Dorim să conferim titluri în cadrul Festivalului „Zilele
Salcâmului în Floare” – aţi văzut că aceasta figurează în program, unor persoane care
într-adevăr au făcut ceva pentru acest oraş, în afara atribuţiilor de serviciu, în afara
locului de muncă, sub formă de voluntariat. Urmează să iniţiem un proiect de hotărâre
pentru decernarea de diferite titluri, sper că aplicând acest Regulament, vom conferi
diferite titluri unor persoane chiar în ediţia din acest an a Festivalului. Dl. Porsztner
Adalbert este aici pentru că a propus acordarea unui titlu de cetăţean de onoare, se va
discuta la pct. Diverse de pe Ordinea de zi.

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) - adoptându-se Hotărârea nr.36/28 aprilie 2017 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

MENŢIUNE: Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L.
nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe
tip A.N.L. destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Iancu de
Hunedoara (Hunyadi Janos)

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. După ce s-a întocmit raportul comisiei sociale şi proiectul de
hotărâre, d-na Fecso Renata a depus în scris că renunţă la apartamentul repartizat, în
prezent sunt 12 apartamente libere, lista de priorităţi s-a epuizat cu aceste persoane
cărora am propus să li se închirieze aceste locuinţe, tot mai mulţi renunţă la apartamente
datorită chiriei destul de mari şi nici solicitări nu sunt înregistrate.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate adoptându-se
Hotărârea nr.37/28 aprilie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Diverse
COMISIA I. dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei:
1. D-na Torda Csilla şef Creşa – solicită amenajarea clădirii de pe str. Bathori

Istvan pentru a putea înfiinţa alte grupe de copii – sunt solicitări şi actuala clădire nu
face faţă, comisia propune să se facă demersuri pentru a primi avizul din partea
Ministerului Învăţământului, având în vedere faptul că acest imobil a fost dat în
administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu cred că vor fi probleme în ceea ce priveşte
amenajarea întrucât am alocat la capitolul creşă o sumă mai mare pentru cheltuieli. Mai
mulţi colegi au ridicat această problemă d-lui Ministru fiind clădiri în care nu mai
funcţionează şcoli, sper că vom primi aviz favorabil cât de repede să demarăm lucrările
de amenajare, ca la începutul lunii septembrie să funcţioneze cu o capacitate mai mare.

Dl. Csenegeri Csongor – consilier local: am avut şedinţa consiliului de
administraţie la nivelul şcolii gimnaziale, s-a analizat solicitarea, în acea zonă nu vom
avea atâţia copii în următorii 5 ani ca să funcţionăm cu capacitate deplină, consiliul de
administraţie şi-a dat acordul pentru cedarea clădirii pe o perioadă de 5 ani.
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D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: locuitorii sunt revoltaţi din
cauza mirosului apei, nu poate fi folosită nici pentru gătit, cu atât mai puţin pentru băut.

Era vorba că vidanjoarele vor deversa apele reziduale la staţia de epurare.
Apele reziduale sunt deversate şi în prezent pe păşune.

Dl. Nyako Iozsef – primar: – este o problemă de cca 30 de ani, serviciul de
alimentare cu apă a fost predat la SC APA CANAL Borş, sunt depuneri care se
amestecă în apă când este consumul mai mare şi se tulbură, dar nu este toxic.

În centrul oraşului, se curăţă subsolurile blocurilor, am găsit un întreprinzător
care s-a angajat la acest lucru, aceştia folosesc apă multă pentru spălarea subsolurilor şi
din această cauză apa de pe reţea se tulbură. Vinerea trecută am semnat un protocol în
cadrul unui proiect HU-RO se va întocmi un SF pentru reţeaua apă în zona nord-vest în
cadrul A.D.I. – sperăm că va fi un nou bazin în Viişoara pentru alimentarea localităţilor
din zonă. Din păcate nu avem un loc de depozitare deşeuri acel master-plan nu prea
corespunde realităţii noastre, nu avem un loc unde putem depozita deşeurile suntem
nevoiţi să le transportăm la distanţa de zeci de km. În ceea ce priveşte apele reziduale
care nu pot fi deversate în staţia de epurare din cauza cărora sistemul s-ar bloca, undeva
trebuie golite. Sperăm ca în două-trei săptămâni să se rezolve şi această problemă la
staţia de epurare.

Dl. Pap Sandor – consilier local: la Şimian se face o staţie de epurare de sine
stătătoare, nu pot fi racordaţi la staţia noastră?

Dl. Nyako Iozsef – primar: comuna Şimian a accesat un proiect HU-RO cu o
localitate din Ungaria pentru construire canalizare şi staţie de epurare de sine stătătoare,
nu putem să-i obligăm să se alieze cu noi şi să utilizeze stația noastră. Vă rog să vorbiţi
cu locuitorii din oraşul nostru să se racordeze la reţeaua de canalizare.

Dl. Porsztner Adalbert – pensionar: am propus acordarea post mortem a
titlului de cetăţean de onoare celui care a fost Szabo Imre - fost director IAS şi fost
deputat în Marea Adunare Naţională, a primit mai multe distincţii înainte de anul 1989,
a fost membru P.C.R. cum am fost şi eu şi mulţi alţii, chiar şi câţiva dintre Dvs. Cei
prezenţi şi tinerii din localitate nu l-au cunoscut, dar cei mai în vârstă ştiu despre cine
vorbesc. Iniţiativa mea este susţinută de mai mulţi ingineri foşti şefi de fermă la IAS
Valea lui Mihai, economişti şi alte persoane care au fost angajaţi la această întreprindere
şi mai sunt în viaţă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: eu l-am invitat pe dl. Porsztner pentru că în
şedinţa de luna viitoare vom supune aprobării un proiect de hotărâre pentru a decerna
distincţii cu ocazia Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” fiind la a 25-a ediţie,
plenul decide nu eu – vă rog să vă spuneţi părerea, cei prezenţi au primit copia
propunerii Dvs. şi nu sunt de acord să acorde titlul persoanei propuse, informaţiile sunt
minime, dacă consilierii doresc pot să solicite informaţii; nu vi s-a răspuns la iniţiativă
pentru că regulamentul de acordare a titlului de cetăţean de onoare şi altor distincţii a
fost pregătit pentru a fi supus aprobării consilierilor locali în această şedinţă şi pe de altă
parte nu văd posibilitatea acordării titlului persoanei propusă de Dvs., dacă aveţi alte
păreri vă rog să le exprimaţi acum.

D-na Gabor Eva – consilier local: dl. Porsztner a participat la şedinţa
comisiei noastre şi ne-a prezentat motivele pentru care a iniţiat acest demers, nu ştiu de
ce la comisia noastră, nu intră în atribuţiile noastre.
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Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: există o plachetă comemorativă a
poetului Zelk Zoltan pe o clădire în care în prezent funcţionează o pizzerie – membrii
comisiei de specialitate propun mutarea plachetei pe clădirea şcolii situată pe strada Ady
Endre sau pe strada Vorosmarthy Mihaly.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: clădirea pe care se află nu are nici o
legătură cu Zelk Zoltan, în aceasta a funcţionat biblioteca orăşenească, casa părintească
a poetului a fost pe strada Vorosmarthy nu se ştie exact care a fost casa părintească a
poetului, consider că placheta comemorativă poate fi aşezată pe clădirea şcolii de pe
această stradă, având în vedere că şcoala gimnazială poartă numele acestuia.

Dl. Chiş Gheorghe Cristian – preşedinte de şedinţă: cred că nu este nici un
impediment pentru mutarea plachetei, se va analiza şi cred că se poate realiza.

Dl. Nyako Iozsef – primar: ajutor pentru colectarea fondurilor necesare pentru
organizarea Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” din sponsorizări, chiar şi cei 2 %
din impozitul pe venit poate să rămână la nivel local, termenul este 31 mai.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Chiş Gheorghe Cristian Todor Maria


