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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 septembrie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.180/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali (lipseşte nemotivat dl.
Horvath Sandor Krisztian) din totalul de 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, dl. Rencz Csaba – responsabil mass media, d-na Szabo Eva – din
partea Erinto.

Dl. Nagy Laszlo – 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 27
august 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de zi
al şedinţei din 28 septembrie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.70/28 septembrie 2018,
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în administrare,
Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai a imobilului situat în oraşul Valea lui
Mihai, strada Ady Endre nr.21.

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

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.71/28 septembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului
de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Valea lui Mihai şi a
Regulamentului Local de Urbanism.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Conform unei reglementări legale recente termenul de valabilitate al
PUG poate fi prelungit până la aprobarea noului PUG, dacă s-a demarat şi contractat
întocmirea noului PUG, care la noi este în fază de avizare.

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

Hotărârea nr.72/28 septembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pct.3 de pe Ordinea: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului

Valea lui Mihai, pe anul 2018.
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de

hotărâre iniţiat.
Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: sumele sunt primite de la Guvern: 2.337

mii lei, suma de 350 mii lei pentru arhivă stabilită în bugetul iniţial s-a alocat pentru
cheltuieli pentru proiecte, cheltuieli pentru salarii, cheltuieli pentru bunuri şi servicii
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sunt transferări minimale de la un cont la celălalt. La bugetul de autofinanţate sunt
modificări la cheltuieli pentru salariile personalului CAMS.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.73/28 septembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de
administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor
şcolare din oraşul Valea lui Mihai.

Pentru Colegiului Agricol nr.1 în consiliul de administraţie, Dl. Torda Imre îl
propune pe dl. Krizsan Csaba Geza, d-na Boda Brigitta îl propune pe dl. Torda Imre, iar
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei este propusă d-na Boda
Brigitta.

Pentru Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan: dl. Torda Imre propune pe dl. Nagy
Laszlo, dl. Popa Florin propune pe d-na Nemeth Elvira Iboyo, iar dl. Nagy Laszlo
propune pe dl. Chiş Gheorghe. În Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
educaţiei d-na Gabor Eva propune pe d-na Turucz Maria.

În urma votului secret prin buletine de vot, se consemnează următorul rezultat:
Krizsan Csaba – 16 voturi pentru, Torda Imre – 15 voturi pentru, Chiş

Gheorghe – 10 voturi pentru, Nagy Laszlo – 12 voturi pentru, Nemeth Elvira – 8 voturi
pentru, Boda Brigitta – 14 voturi pentru, Turucz Maria – 14 voturi pentru.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.74/28 septembrie  2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: 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 Janos

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. În prezent avem 10 locuinţe libere, solicitările au fost
depuse în acest an. Luna viitoare vom iniţia proiect de hotărâre pentru repartizarea
locuinţelor persoanelor de pe lista de priorităţi dacă se va aproba. Nu sunt obiecţiuni cu
privire la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.75/28 septembrie  2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor
contracte de închiriere locuinţă tip ANL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat, cu propunere de introducere a încă unui articol cu privire la
prelungirea contractului de închiriere a locuinţei ANL pentru închirierea căreia
contractul a ajuns la termen, pentru care actualul chiriaş dl. Turuczkai Norbert a depus
cerere de prelungire în cursul acestei săptămâni, după ce a avut loc şedinţa comisiei.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.76/28 septembrie  2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre prelungirea unui contract de
închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe sociale şi
repartizarea unei locuinţe sociale.
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul la proiectul de
hotărâre iniţiat.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.77/28 septembrie  2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 8 de pe Ordinea de zi: Diverse:
Comisia I: nu a primit petiţii pentru analiză.
Comisia II – Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei:
Solicitarea sumei de 10.000 lei din partea Asociaţiei Sfântul Mare Mucenic

Gheorghe pentru sărbătorirea centenarului în ziua Naţională a României 1 Decembrie –
în acest an va fi organizat de u.a.t. Oraşul Valea lui Mihai – cheltuielile vor fi asigurate
din bugetul local.

Dl. Porsztner Adalbert locuitor al oraşului Valea lui Mihai, solicită acordul
pentru montarea unei plachete comemorative din marmură, pe casa de pe str. Morii care
a fost proprietatea părinţilor săi – întrucât este proprietate privată nu este nevoie de
acordul autorităţilor publice locale.

Comisia III – nu a primit petiţii pentru analiză.
Comisia IV – nu a primit petiţii pentru analiză.
Dl. Nyako Iozsef – primar: aveţi pe masă programul Festivalului târgului de

toamnă Bătutul nucilor – vă rog să aduceţi coşuri cu produse, alături de către angajaţii
din primărie cât şi din conducerea UDMR pentru a fi expuse, vă rog să participaţi la
programele organizate. Va fi prezent dl. Daea - ministru al agriculturii de la noi şi un
secretar de stat din Ministerul agriculturii din Ungaria. De asemenea la binecuvântarea
recoltelor, vor participa episcopul romano-catolic şi cel reformat, precum şi preoţii
ortodox şi greco-catolic din localitate.

O societate comercială doreşte să construiască un complex comercial pe colţul
dintre Calea Revoluţiei cu str. Erkel Ferencz sunt acolo două proprietăţi private – m-am
gândit ca imobilul în care a funcţionat grădiniţa de pe Erkel – pentru care s-a făcut o
expertiză tehnică din care reiese că această clădire nu mai poate fi folosită pentru că este
într-o stare avansată de degradare şi urmează a fi demolată să-l vindem dacă primim un
preţ pentru care să cumpărăm clădirea de pe Calea Revoluţiei (fosta grădiniţă CAP,
ulterior sediu al UDMR) retrocedată - în baza Legii nr.10/2001, moştenitorilor fostului
proprietar, am putea renova clădirea şi să mutăm grădiniţa în această clădire, pentru că
avem nevoie de o grădiniţă în această zonă.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: doresc să pun o întrebarea d-lui
Primar: aţi ştiut şi în urmă cu un an că aici se va construi un complex comercial?

Dl. Nyako Iozsef – primar: ştiam că se caută loc pentru construire, dar acum
s-a găsit locul şi au discutat cu proprietarii imobilelor – dl. Vadai şi Juhasz dincolo de
dl. prof. Boros ar avea nevoie şi de imobilul în care a funcţionat grădiniţa.

D-na Todor Maria – secretar: nu a trecut un an de când dl. Vadai şi soţia au
solicitat autorizaţie de construire pentru casă de locuit pe acel teren, probabil că s-au
înţeles recent asupra posibilităţii vânzării imobilului.

Dl. Nyako Iozsef – primar: Aş dori să continui. Sunteţi consilieri locali în
Oraşul Valea lui Mihai, ar fi bine să lucraţi în folosul comunităţii, apar tot felul de
comentarii pe reţelele de socializare prin care denigraţi conducerea oraşului – d-na
consilier local Nemeth Elvira în discuţiile cu dl. Biro Karoly – ceea ce aţi scris cu
privire la alocarea sumei pentru mărirea capitalului social al SC. APĂ CANAL NORD-
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VEST este spălare de bani şi veţi afla aceasta concret şi îi veţi comunica între patru ochi
nu este corect din partea unui consilier local.

Îmi exprim stima pentru mass-media – dar d-na Szabo Eva ajută oamenii să
denigreze primarul şi conducerea oraşului, sunt convins ca aţi ştiut ce veţi scrie şi despre
această şedinţă, aţi stat până la sfârşit poate va fi ceva picant să aveți ce scrie – de
exemplu târgul de toamnă îl organizez în stilul cenaclului Cântarea României. Îmi pare
rău că s-a ajuns până aici, sper că ştiţi cu toţii şi este supărător pentru mine, că eu
conduc cu cinste oraşul împreună cu aparatul de specialitate, nu fur aşa cum scrieţi pe
reţelele de socializare este exclus, greşeli se ivesc dar încercăm să le corectăm, încercăm
să facem totul să atragem bani – la ora actuală avem depuse 10 proiecte de finanţare, vă
rog să lucraţi pentru a merge pe același drum. Totdeauna vă informez despre tot ce
decid chiar dacă sunteţi din alte partide, puteţi să veniţi să vă informaţi, să vă consultaţi
cu noi indiferent din ce partid faceţi parte, să nu puteţi spune că vă abţineţi de la a
aproba propunerile mele pentru că nu aţi primit suficiente informaţii.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: în replică reprezentanţii
partidelor din opoziţie sunt desconsiderate în Valea lui Mihai. Şi mai înainte colegul
consilier local a afirmat că oraşul nu are bani, atunci de ce s-a dat averea oraşului
societăţii din Borş, în prima fază alimentarea cu apă a oraşului cu toată infrastructura şi
utilajele din dotare, acum urmează şi canalizarea împreună cu staţia de tratare a apei
uzate – o investiţie imensă, ar fi existat şi alte modalităţi şi totul rămânea în oraş – vă
întreb de ce? Calitatea apei nu se îmbunătăţeşte, nu a fost prezentată o altă alternativă,
locuitorii sunt foarte revoltaţi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: acum trei ani s-a modificat legislaţia aveam de
ales între două alternative: să transformăm serviciul de alimentare cu apă şi canalizare
într-o societate pe acţiuni ori să delegăm serviciul unui operator regional înfiinţat de
A.D.I. la care şi noi am contribuit la înfiinţare, sunt directive ale UE. Într-adevăr
serviciul nostru a fost cel mai dotat cu utilaje, predarea lor sunt parte a contractului de
delegare. S-a delegat serviciul de către 23 de localităţi şi sunt 3 u.a.t. - uri noi. Aceeaşi
situaţie este şi cu colectarea selectivă – nu este afacerea primarului, este o directivă a
Uniunii Europene, nu avem altă alternativă se colectează gunoiul selectiv sau plătim
sume mari pentru aceasta, vom difuza pliante în toată localitatea: colectarea deşeurilor
selectiv este obligatorie.

Dl. Pap Sandor – consilier local: democraţia câştigată după 1989, permite să
ne exprimăm părerea pro şi contra, fie că vă place sau nu vă place.

D-na Szabo Eva – stimate dl. primar până când chiar şi şedinţele operative la
începeţi şi le încheiaţi cu persoana mea, nu aştepta să nu mă leg de persoana ta. Numele
fiului meu este Szabo Szilveszter şi nu Suto Szilveszter, în concluzie ai grijă pentru că
te voi da în judecată. Eu niciodată nu m-am amestecat în problemele tale de familie,
dacă am avut probleme acestea au fost între noi doi, te rog să-mi laşi familia în pace
pentru că din asta va fi proces în instanţă.

Dl. Nagy Laszlo – preşedinte de şedinţă: vă rog să terminaţi cu ameninţările.
Declar şedinţa închisă, vă mulţumesc pentru prezenţă.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Nagy László Todor Maria


