
1 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

               VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

Încheiat azi, 28 noiembrie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului 

Valea lui Mihai, nr.188/21 noiembrie 2019. Sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul 

de 17 consilieri locali în funcţie (lipseşte nemotivat dl. Horvath Sandor-Krisztian şi 

Zima Marius-Vasile – consilieri locali) și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui 

Mihai, d-na Todor Maria – Secretar general al Oraşului Valea lui Mihai, Rencz Csaba – 

responsabil mass-media şi Suto Eva – din partea www.erinto.ro. 

Dl. Torda Imre-Istvan – preşedinte de şedinţă îi salută pe cei prezenţi supune 

la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai, cu suplimentarea acesteia cu Proiectul de hotărâre nr.19/22 octombrie 2019 

privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului 

local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea 

lui Mihai și aprobarea Procedurii de acordare a facilității fiscale, care se aprobă în 

unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.85/28 noiembrie 2019 - parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din 30 

octombrie 2019 – se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.86/28 

noiembrie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.21/PH/19 noiembrie 2019, 

privind aprobarea predării din administrarea Consiliului Local al comunei Tarcea a unui 

sector din Drumul Comunal nr.272, identificat prin nr. cadastral 5299, pe perioada 

modernizării/reabilitării acestuia. 

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

hotărâre iniţiat. Nu sunt discuţii cu privire la proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 87/28 noiembrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 22/PH din 19 noiembrie 2019 

privind contractarea unui împrumut în valoare totală de 10.900.000,00 lei. 

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

hotărâre iniţiat.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: vreau să pun o întrebare şi nu aştept nici 

un răspuns, aş dori ca bugetul financiar al Primăriei ar face analiza swot a investiţiilor, 
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eficienţa economică, să prezinte puncte tari totalizate, puncte slabe, oportunităţile şi 

ameninţările în legătură cu aceste proiecte pentru o investiţie, să facem o comparare. S-a 

încasat acea sumă de 120 lei/familie ani de zile, nu ştim ce sumă s-a încasat, cât s-a 

încasat din dobânzi. Taxa de canalizare şi pentru furnizarea apei potabile este încasată 

de firma din Borş, iar noi vom contracta împrumut pentru a continua lucrările de 

canalizare menajeră, iar venitul, profitul este preluat de firma din Borş. Ce ameninţări 

mai pot fi, oricând se poate schimba Guvernul, oricând se poate întâmpla orice. Înainte 

de a ne apuca de o investiţie solicita ca, contabilitatea să prezinte o informare 

consilierilor locali care sunt punctele tari, ce este bine din această investiţie pentru oraş  

şi punctele slabe, ce nu e bine pentru oraş, chiar dacă se face din fonduri nerambursabile 

prin POR din ce constă cofinanţarea proprie a oraşului. 

D-na Todor Maria – secretar general: d-na consilier local când s-a supus 

aprobării proiectul de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, s-a 

prezentat cât este finanţarea prin POR şi care este partea de cofinanţare din bugetul local 

şi ce acoperă acea sumă. După câte reţin eu, asemenea proiecte au fost aprobate şi de 

Dvs. în afara proiectului de reabilitare termică a blocurilor din centrul oraşului. 

 Dl. Nyako Iozsef – primar: înţeleg ce vrea d-na consilier local doreşte o 

referinţă ca să poată compara această cheltuială. Suma de 120 lei contribuţia locuitorilor 

la canalizare nu este purtătoare de dobânzi. Presupun că ceea ce solicitaţi şi nu aţi avut 

cunoștință până în prezent nu este piedică să votaţi proiectul de hotărâre privind 

împrumutul.  Tot ceea ce solicitaţi s-a realizat, nici nu se poate altfel, este obligatoriu să 

se facă analiza, care este impactul asupra bugetului, care este gradul de îndatorare, 

urmează să fie verificat de comisia de autorizare a împrumutului, care nu dă avizul dacă 

uat – ul are un  grad de îndatorare foarte mare, deci am trecut de faza de analiză. Am 

solicitat oferte de la 11 unități bancare – avem depuse două oferte, numai în acest fel 

putem rezolva. Împrumutul nu se aprobă în cazul în care gradul de îndatorare ar fi de 

30% din buget, noi avem un venit propriu de 11 milioane lei, rata de îndatorare a 

oraşului în prezent este de 16 %. De altfel, toate uat-urile se străduiesc să ia împrumut 

pentru realizarea proiectelor, altfel nici nu se prea poate şi multe localităţi profită de 

această posibilitate. Băncile nu acordă împrumutul dacă consideră că nu sunt întrunite 

condiţiile cerute, dar în prima fază comisia de autorizare a împrumutului din cadrul 

Ministerului Finanţelor va avea primul cuvânt, va autoriza sau nu această acţiune. 

D-na Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier local: s-a predat serviciul de apă şi 

canalizare cu toată infrastructura la firma prestatoare de la Borş, după care am mai 

aprobat o sumă mare ca aport la capital, iar ei încasează şi realizează venit. Ar fi la dacă 

am cumpăra unui coleg un apartament în Oradea, acesta l-ar da în chirie şi ar încasa taxa 

de închiriere. Când s-a aprobat participarea la proiectul privind reabilitarea blocurilor, 

am fost de acord, dar nu era vorba că noi vom cofinanţa din împrumut. Nu era vorba că 

acea cofinanţare se va achita din împrumut. Dacă nu avem banii necesari pentru 

cofinanţare să se încaseze impozitele şi taxele. Când a fost angajat dl. Munteanu cu asta 

s-a motivat că acesta va încasa impozitele şi taxele restante, acestea nici acum nu s-a 

încasat, nu se face executare pentru că unu este prieten cu mine, celălalt este cunoştinţa 

altcuiva, aşa nu se poate, sunt care nu plătesc impozite de zece ani. Sunt care nici măcar 

nu-şi declară bunurile pentru a nu se face impunerea. Să se facă executări silite, conform 

Codului fiscal trebuie să se facă somaţii pentru impozitele şi taxele restante şi  să se 

înfiinţeze popriri. Sunt persoane care nu se achită datorii nu din cauza faptului că nu au 

din ce – se duc în vacanţe, au două-trei maşini, dar nu se achită de datorii.  
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Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru încasarea impozitelor este nevoie de un  

executor fiscal care face acest lucru contra unui comision. Dl. Munteanu a venit de la 

finanţe, reacţia contribuabililor este ostilă. În mare parte oamenii se achită de datorii, ce-

i care au restanţe sunt ori oameni nevoiaşi ori sunt societăţi care au ajuns în pragul 

falimentului. Sunt instituite ipoteci pe bunuri imobile, zilnic se trimit somaţii de plată 

chiar astăzi am semnat cel puţin 200 de somaţii de plată, poate urma executarea. Din 

păcate în mare parte proprietăţile nu sunt pe numele celui care-l foloseşte, mulţi sunt 

fără loc de muncă, pentru încasarea impozitelor şi taxelor ne folosim de toate pârghiile 

legale. Aşa este şi proiectul de hotărâre propus de a fi introdus pe Ordinea de zi a 

şedinţei de astăzi în baza OUG prin care se doreşte a da facilităţi pentru a încasa 

debitele mai vechi fără accesorii. Dorinţa mea este ca locuitorii din Valea lui Mihai să 

aibă condiţii bune de trai, să existe infrastructura adecvată unui oraş, toţi locuitorii să fie 

mulţumiţi de ceea ce facem până sunt eu în funcţie. 

Există o legislaţie conform căreia trebuie să se înfiinţeze operatori regionali 

cărora se deleagă activitatea de alimentare cu apă şi canalizare, noi şi oraşul Săcuieni 

am solicitat să fim cooptaţi la APA REGIO, aceştia nu au fost de acord, acesta este 

motivul pentru care am fost nevoiţi să înfiinţăm societatea. Avem 23 km de canalizare, 

din păcate locuitorii nu vor să se racordeze, se lucrează dar nu sunt încasări, pentru că 

oamenii nu se racordează, sunt foarte indiferenţi. Există un proiect de finanţare prin care 

s-a achiziţionat un utilaj care măsoară apa scursă şi calitatea apei. Se pregăteşte şi se va 

accesa un proiect în valoare de 21 milioane euro prin P.O.I.M. pentru ca apa din 

Viişoara să fie dusă până la Biharia, proiect care va fi finalizat prin anul 2025. Vi le-am 

spus acestea să vedeţi că nu se stă şi se aşteaptă ci se lucrează pentru realizarea 

infrastructurii de apă, dar există o reţea de canalizare şi locuitorii din oraş ar trebui să se 

racordeze nu numai pentru confortul lor ci şi pentru faptul că apele reziduale se scurg în 

pământ şi în apa potabilă, motiv pentru care cu toţii ar trebui să duceţi muncă de 

lămurire a locuitorilor în acest sens şi să convingeţi zilnic câte 10 oameni să se racordze 

la reţeaua de canalizare existentă. 

Dl. Pap Sandor – consilier local din anul 2009 ne chinuim cu realizarea 

reţelei de canalizare de zece ani nu am reuşit să finalizăm aceste lucrări – cca 50 % este 

realizat, deşi oraşul a fost condus de UDMR şi aţi sprijinit guvernul, dar în 10 ani nu s-

au obţinut fondurile necesare pentru finalizarea reţelei de canalizare menajeră din oraş. 

Acum suntem nevoiţi să luăm un împrumut pentru ca să mărim veniturile unei societăţi 

comerciale din afara oraşului, care ar trebui să-şi asume o parte din cofinanţare întrucât 

ei realizează profit. Probabil că dacă se finaliza canalizarea în câţiva ani, oamenii s-ar fi 

racordat. Dacă contractăm acest împrumut, oraşul va fi îndatorat cel puţin încă trei 

mandate de primar. 

Dl. Torda Imre-Istvan – preşedinte de şedinţă: doresc să adaug la cele spuse 

de dl. Pap că, pe strada mea am racordat reţeaua de gaz la strada vecină 135 m pe 

cheltuiala mea, deşi EON încasează profitul şi nu eu. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: această societate din Borş ca 

operator regional a fost înfiinţată de către u.a.t. - uri, deci şi noi avem o parte din 

societate ca membri fondatori aşa că nu putem spune că am cedat o activitate unei 

societăţi oarecare, străină de noi.  

Pe de altă parte, nu este vorba de un împrumut în valută – este valuta de 

contract respectiv în lei, în proiectul de hotărâre se specifică exact suma în lei, atât suma 

totală cât şi defalcată pe proiectele menţionate. 
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Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy, Nemeth Elvira-Iboyo şi 

Popa Florin-Viorel – consilieri local) (potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la voturile împotrivă”) adoptându-

se Hotărârea nr.88/28 noiembrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct. 5 de pe Ordinea de zi – Proiect de hotărâre nr.23/PH/19 noiembrie 2019 

privind rectificarea bugetului pe anul 2019. 

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

hotărâre iniţiat. Dl. Chiş Gheorghe – consilier local va prezenta cifrele din proiectul de 

hotărâre şi dacă va fi nevoie voi completa cele spuse de dl. consilier. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: bugetul local se modifică cu 

335 mii lei, din care 200 mii lei şi 90 mii lei sunt de la bugetul de stat pentru decontarea 

lucrărilor realizate din proiectele cu finanţare nerambursabilă. La partea de Cheltuieli aş 

sublinia cap. cheltuieli de capital: 41 mii lei pentru grup sanitar la Liceul Tehnologic, la 

cap. Asigurări şi asistenţă socială – 49 mii lei, la Dezvoltare publică: 386 mii lei compus 

din cei 290 mii lei pentru lucrările realizate, 35 mii lei pentru iluminatul public pe str. 

Salcâmului, respectiv pentru renovarea/reabilitarea centralei termice ca sala sport. La 

cap. Protecţia mediului: au fost achiziţionate extinctoare.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: aş dori să fac o precizare: cei 100 mii lei nu sunt 

pentru achitarea extinctoarelor achiziţionate, din suma de 100 mii lei prevăzută la cap. 

protecţia mediului, 90 mii lei este taxa pe care o achităm firmei de salubrizare AVE, 

reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare şi transport deşeuri de la populaţia 

din oraş. 

Ar trebui cu toţii, nu numai aparatul de specialitate al Primarului, să 

popularizaţi şi să conştientizaţi cu locuitorii faptul că gunoiul nu se colectează gratuit, se 

plăteşte lunar taxa către operator, se recuperează de la populaţie cca 65-70 % din această 

sumă sub formă de taxă specială. Acest procent ar putea fi îmbunătăţit, locuitorii trebuie 

convinşi că trebuie să plătească acea taxă specială stabilită pentru salubrizare, aşa cum 

fac majoritatea locuitorilor şi această plată nu este opţională. Cei care nu plătesc 

descarcă deşeurile la marginea oraşului, prin pădure şi ar fi bine să staţi de vorbă cu 

locuitorii, cu alegătorii Dvs. pentru că această sumă ar putea fi în plus în bugetul local.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: era vorba că de la data de 01 decembrie 

se vor încheia contracte de salubrizare de către operatorul AVE cu populaţia, iar în 

această rectificare a bugetului local s-a mai propus alocarea sumei necesare decontării 

contravalorii serviciilor. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: încă nu s-a finalizat licitaţia se analizează ofertele, 

licitaţia s-a făcut pe cele şase regiuni ale judeţului, în 4 regiuni este un singur ofertant, 

încî sunt la faza de evaluare a ofertelor, aceasta durează deoarece nu prea sunt specialişti 

care se pricep la această activitate, din păcate, nici noi suntem mulțumiți cu această 

situaţie de a fi intermediari între operator şi locuitori şi se pare că va dura şi în luna 

ianuarie. La fel doresc şi eu să preia odată un operator regional activitatea de salubrizare 

şi să fie în relaţii contractuale direct cu locuitorii. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: doresc să mă refer la două 

probleme: 

- cetăţenii din localitate aşteaptă să încheie contracte, deoarece se plăteşte mai 

mult pentru transport gunoi decât dacă ar plăti direct firmei.  
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- aş avea o întrebare: noi votăm tot felul de modificări ale bugetului local, sunt 

reale bugetele prezentate sau există şi altceva? atâta este împrumutul cât este prezentat, 

sumele sunt cheltuite într-adevăr pentru ce este prevăzut, bugetul prezentat nouă este cel 

real? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: eu sunt născut şi crescut în Valea lui Mihai, nu am 

de gând să plec nicăieri din acest oraş şi doresc să pot să mă uit în ochii locuitorilor şi 

acum şi după ce nu voi mai fi primar. Avem specialişti foarte buni, chiar şi printre Dvs. 

sunt economişti puteţi verifica oricând, dar au trecut aceste rectificări/modificări şi prin 

alte filtre. 

Dl. Csengeri Csongor-Antal – consilier local: toate documentaţiile, bugetele, 

balanţele, bilanţurile se depun la finanţe semnate şi ştampilate, Dvs. credeţi că cineva se 

joacă cu postul pe care-l ocupă, dacă verifici şi găseşti nereguli persoana responsabilă 

plăteşte cu libertatea. Crezi că cineva se joacă cu aşa ceva? 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: problema este că ne-am întrunit în 

şedinţa comisiei de specialitate cu 30 de minute înainte de şedinţa în plen, proiectele le 

discutăm înainte de şedinţă şi nu pot să lămuresc grupul de consilieri ai partidului pentru 

că nici eu nu cunosc, pentru aceasta sunt asemenea întrebări. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: nu am ţinut şedinţa de comisie 

cu mai multe zile înainte de şedinţa consiliului local pentru că nu am vrut ci pentru că 

nu am ştiut că aceasta este o problemă, majoritatea şedinţelor de comisie s-au ţinut cu 1-

2 ore înainte de şedinţa în plen şi a fost bine pentru toţi pentru că nu trebuie să lipsească 

2 zile de la serviciu, dar dacă aşa nu este bine schimbăm pe altă zi. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy – consilieri local) (potrivit 

art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ: „Abţinerile se 

numără la voturile împotrivă”) adoptându-se Hotărârea nr.89/28 noiembrie 2019 - 

parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct. 6 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre nr.24/PH/20 noiembrie 2019, 

privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă Referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.90/28 noiembrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre, nr.25/PH/20 noiembrie 2019, 

privind prelungirea şi rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi 

repartizarea unei locuinţe sociale. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă Referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat.  

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 91/28 noiembrie  2019 care face parte integrantă din prezentul proces-

verbal. 

Pct. 8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.19/P.H./22 octombrie 2019, 

privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului 

local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. Oraşul Valea 

lui Mihai şi aprobarea Procedurii de acordare a facilităţii fiscale.  
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: proiectul de hotărâre iniţiat a 

fost afişat la avizierul Primăriei şi pe site-ul oraşului din luna octombrie, nu au fost 

depuse sugestii, opinii, observaţii cu privire la acesta. În luna iulie a.c. s-a publicat o 

ordonanţă de urgenţă, care în primul rând vizează facilitățile fiscale pentru debitele către 

bugetul de stat, se poate aplica şi datornicilor către bugetul local, dacă se aprobă prin 

hotărâre a consiliului local. Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul 

trebuie să se achite de debitul restant până la data de 31 decembrie 2018 şi să solicite 

anularea accesoriilor aferente obligaţiei fiscale restantă. Acordarea acestei facilităţi 

poate fi un pas pentru recuperarea unor sume restante la bugetul local, îmbunătăţind rata 

de încasare a impozitelor şi taxelor locale. 

Dl. Nemeth Elvira-Iboyo  - consilier local: aş vrea să ştiu despre ce sumă este 

vorba, cât se poate încasa şi ce sumă ar putea fi anulată, la nivel de oraş.  

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: este menţionat în proiectul de 

hotărâre suma de 1.153,00 mii lei dacă toţi contribuabilii vor achita debitul principal şi 

vor solicita facilitatea de anulare a accesoriilor aferente. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: nu avem informaţii suficiente, nu 

cunoaştem lista datornicilor, cine sunt ei, despre ce sumă este vorba pe care o va pierde 

oraşul cu condiţia să se achite debitele principale. Proiectul de hotărâre l-am primit ieri 

după amiază şi nu am avut cu cine ne consulta. 

D-na Todor Maria – secretar general: proiectul de hotărâre a fost afişat spre 

dezbatere publică, în şedinţa Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 30 

octombrie 2019 dl. Primar v-a adus la cunoştinţă că a iniţiat un asemenea proiect de 

hotărâre şi s-a afişat la avizier şi pe site-ul oraşului. Nu a venit nimeni cu întrebări, cu 

sugestii sau opinii cu referire la proiect sau procedură. Atât Codul administrativ cât şi 

Regulamentul aprobat de Dvs. în şedinţa din luna octombrie a.c. permite suplimentarea 

Ordinii de zi, dar aţi avut cunoştinţă de acest proiect – dl. Primar v-a informat şi ştiaţi că 

în şedinţa din luna noiembrie va intra în dezbatere, iar la începutul şedinţei aţi aprobat 

proiectul Ordinii de zi cu suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy, Toth Csaba-Ferenc – 

consilieri local) (potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ: „Abţinerile se numără la voturile împotrivă”) adoptându-se Hotărârea 

nr.92/28 noiembrie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Întrucât dl. Torda Imre-Istvan este preşedinte de şedinţă de trei luni se propune 

alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţele consiliului local în 

următoarele trei luni este propus dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local, propunerea 

supusă votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr. 93/28 noiembrie  

2019, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.. 

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Diverse:  

Dl. Tordea Imre-Istvan – preşedinte de şedinţă: dau cuvântul d-lui Porsztner 

Adalbert, să vedem de ce este prezent aici, aveţi trei minute să vă prezentaţi motivele 

pentru care participaţi la această şedinţă. 

Dl. Porsztner Adalbert – eu am crezut că oferta mea depusă în scris va fi pe 

Ordinea de zi a şedinţei, vă voi prezenta conţinutul ofertei: în baza legilor fondului 

funciar, mamei mele i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra 28 ari vie – în 
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prezent este livadă, moştenitori suntem cei trei copii ai acesteia, dintre care fratele meu 

şi sora mea au decedat, moştenitorii lor fiind soţia şi fiica fratelui meu, respectiv fiul 

surorii mele. Aceasta a fost problema şi când am oferit să donez această suprafaţă 

bisericii romano-catolice şi nu au acceptat-o. Doresc să donez oraşului această 

suprafaţă, cu condiţia ca donatarul să achite cheltuielile notariale pentru succesiune şi 

cele pentru  întocmirea documentaţiei cadastrale având în vedere faptul că există 

specialist  care poate întocmit documentaţia. Eu sunt în vârstă şi nu mă pot ocupa de 

lucrări, copiii mei sunt toţi în Oradea, dar terenul are o valoare, poate fi introdus în 

intravilanul localităţii. După ce se dezbate succesiunea şi se face partajul eu donez 

oraşului partea mea din această suprafaţă de teren, nu ştiu care este poziţia celorlalţi 

moştenitori. 

COMISIA I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: dl. Porsztner 

Adalbert a depus o ofertă de donaţie şi a fost analizată de comisia de specialitate, din 

ofertă rezultă că toate cheltuielile necesare ca acest teren să fie pe numele d-lui 

Porsztner şi să acceptăm donaţia să fie suportate de oraş, nu ştiu dacă avem nevoie de 

această suprafaţă de teren şi nici cine va lucra via, comisia nu sprijină acest demers, 

puteţi dona ceva dacă situaţia juridică este foarte clară, momentan oferiţi ceva ce nu vă 

aparţine, iar u.a.t. oraşul Valea lui Mihai nu are nici un interes să plătească pentru aşa 

ceva pentru aşa ceva. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: dl. Porsztner a venit cu această propunere de mai 

de mult şi sunt şi multe alte persoane vor să scape de plata impozitelor aşa şi dl. 

Porsztner, oraşul nu are nevoie de vie, nu avem activitate de viticultură în aparatul de 

specialitate, terenul este neproductiv nu avem ce face cu această suprafaţă, nu plătim 

nişte taxe notariale care nu sunt în sarcina noastră. Dvs. ştiţi foarte bine că după ce 

situaţia juridică este clară şi sunteţi proprietar pe deplin, urmează ca să se accepte sau nu 

donaţia de către Consiliul Local, dacă se acceptă este nevoie de un alt act notarial pentru 

care oraşul ar trebui din nou să plătească, deci nu avem nevoie de acest teren. 

Dl. Porsztner Adalbert  - dacă nu acceptaţi donaţia voi depune oferta altor 

entităţi, de ex. biserica reformată. 

Dl. Tordea Imre-Istvan – preşedinte de şedinţă: cred că răspunsul este foarte 

clar, oraşul nu are nevoie de acest teren, vă mulţumim pentru prezenţă. 

COMISIA II. Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedintele comisiei: ni s-a 

depus o cerere de către biserica reformată a fost pentru donarea sumelor pentru 

cadourile de crăciun, suma a fost cuprinsă în bugetul iniţial pe acest an, urmează să se 

vireze tuturor bisericilor.  

COMISIA III. Dl. Torda Imre-Istvan – preşedintele comisiei: nu au fost 

depuse cereri sau petiţii adresate comisiei. 

COMISIA IV – D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: nu au fost depuse 

cereri sau petiţii adresate comisiei. 

Dl. Tordea Imre-Istvan – preşedinte de şedinţă: Nefiind alte probleme 

şedinţa se ridică.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

           

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL,  

        Torda Imre-Istvan                            Todor Maria  


