
1

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 28 aprilie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 141/2016. Sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie,
(lipseşte dl. Banhazi Miklos, - consilier), 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 Ithon.ma,

Dl. Szilagyi Attila - 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
31 martie 2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi a şedinţei de azi care se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.30/29
aprilie 2016 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 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. Este prima tranşă de lucrări efectuate pentru măsurarea şi intabularea
străzilor din oraşul Valea lui Mihai, fără de care nu putem efectua lucrări de investiţii.
Documentaţia pentru strada Gheorghe Doja  nu a fost corect întocmită – se va remedia
şi vom cuprinde în această hotărâre şi str. respectivă.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.31/ 29 aprilie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 2 de pe Ordinea: Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI –
ERMIHALYFALVAERT EGZESULET” în vederea organizării Festivalului „Zilele
Salcâmului în Floare” ediţia XXIV.

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate cu 12 pentru şi 4 împotrivă
(d-ra Czegledi Iulia, dl. Hegedus Attila, dl. pap Sandor-Gyorgy şi dl. Szilagyi Ferenc –
consilieri), adoptându-se Hotărârea nr.32/26 februarie 2016, care face parte din
prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului –
cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXIV.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
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Dl. Boros Iosif – consilier: la propunerea dl. Pap Sandor – consilier concertul
de orgă este programat pe vineri, ar trebui reprogramat pe joi 19 mai, prezentarea de
carte să fie sâmbătă, probabil că vor fi şi alte modificări, aşa cum este prevăzut în
proiectul de hotărâre este un program cadru, iar organizatorii îşi rezervă dreptul de a
propune modificări.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.33/29 aprilie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de
colaborare între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia REKAB din oraşul Valea lui Mihai,
str. Zrinyi Miklos nr.6.

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

Dl. Csengeri Csongor – consilier: propune să se cuprindă posibilitatea de
accesare în parteneriat de proiecte de finanţare nerambursabile în domeniul serviciilor
sociale, dacă este posibil să-i sprijinim în această activitate.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.34/26 februarie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.5: Diverse: sunt prezenţi reprezentanţi ai deţinătorilor de animale din
localitate: dl. Voloşen Cornel, dl. Kelemen Tibor şi dl. Suciu Eugen.

Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei II: au fost depuse mai multe cereri
pentru concesionare/închiriere pajişti, rog ca dl. viceprimar să prezinte rezultatul
discuţiilor cu deţinătorii de animale.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – Viceprimar: comisia de exploatare raţională a
păşunilor a avut o primă întâlnire cu deţinătorii de animale în data de 18 februarie, am
discutat posibilităţile de închiriere/concesionare pajişti, le-am prezentat posibilităţile şi
condiţiile în care se poate închiria, au fost mai multe întâlniri ulterioare, concluzia a fost
să se depună o singură cerere, în prezent avem 3-4 cereri, depuse separat. Săptămânile
trecute în urma discuţiilor, Asociația BOVIVAL a transmis în scris nominalizarea a 6
persoane care să reprezinte asociaţia pentru obţinerea subvenţiei, comisia nu a decis
unanim, conform legislaţiei în vigoare - subvenţie pot solicita doar dacă au în folosinţă
pajişti. Conform adresei de la APIA, asociaţiile nu pot lua subvenţie, se acordă separat
pentru fiecare membru al asociaţiei, în baza contractului de închiriere/concesionare –
motiv pentru care s-au nominalizat cele 6 persoane.

Dl. Suciu Eugen: dl. Sava a promis că se retrage, noi trebuie să ştim dacă se
va închiria sau nu păşunile, noi trebuie să ştim ce se va întâmpla în continuare.

Dl. Nyako Iozsef – Primar: din păcate crescătorii de animale nu se înţeleg, cu
toate acestea eu consider că trebuie să se închirieze, Dvs. ştiţi cu ce probleme vă
confruntaţi şi să vă gospodăriţi cum doriţi, redevenţa stabilită va fi folosită pentru
întreţinerea pajiştilor, la fel şi subvenţia primită de la APIA. Să se liciteze pentru parcela
de păşune pentru bovine şi separat pentru păşunea pentru ovine. Şi dacă se va închiria
pe perioada minimă prevăzută de lege am vedea cât de bine se gospodăresc deţinătorii
de animale din localitate-

Dl. Pap Sandor – consilier: cele 6 persoane trebuie să fie nominalizate de
către Adunarea generală a asociaţiei.
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Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: pentru desemnarea celor şase persoane este
nevoie de o hotărâre în formă scrisă. Sunt puţin dezamăgit, autorităţile locale sunt
pentru închirierea pajiştilor, vi s-a pus în vedere să vă uniţi şi totuşi se consideră că
autorităţile publice locale sunt vinovate pentru că nu aţi ajuns la un numitor comun.

Dl. Horvath Sandor – consilier: am participat şi eu la şedinţa din luna
februarie au participat deţinătorii de bovine şi cei de ovine, toţi au fost de acord să vă
asociaţi, se pare că nu v-aţi asociat, deţinătorii de bovine nu se înţeleg cu deţinătorii de
ovine. Dar nu ne-aţi comunicat în scris nici că v-aţi unit nici că nu v-aţi înţeles.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – Viceprimar: am început discuţiile în luna februarie,
ne-am fi încadrat în timp, aţi depus acest înscris în 18 aprilie deci după două luni, noi
am fost de fiecare dată iniţiatorii întâlnirilor. Am discutat aceste probleme şi anul trecut
nici atunci nu s-a ajuns la un numitor comun, de subvenţie nu a putut beneficia nimeni.
Dacă deţinătorii de ovine nu se înţeleg, nu se va închiria, iar dacă deţinătorii de bovine
se înţeleg - licitează pentru păşunea pentru bovine.

Dl. Kelemen Tibor – legislaţia referitoare la administrarea păşunilor şi
acordarea subvenţiei nu este corectă, cei care beneficiază de subvenţie trebuie să fie
membri ai unei asociaţii legal constituite, asociaţia să închirieze păşunea, pentru asta am
desemnat cele şase persoane, pentru că nu avem convingerea că toţi ar plăti redevenţa şi
pentru asta avem nevoie de ajutorul Dvs. ce să aducem şi de ce documente mai este
nevoie, ce trebuie să revocăm

Dl. Szilagyi Attila – preşedinte de şedinţă: să se discute ce documente mai
sunt necesare, împreună cu comisia II şi cea de exploatare raţională a păşunilor.

2. Dl. Kovacs Balazs – solicită un loc de vânzare produse agricole – 8 mp,
începând cu data de 15 iunie – în centru la terminarea parcului lângă chioşcul de ziare –
s-au stabilit 5 locuri câte 6 mp, - comisia propune aprobarea acordării a 6 mp în locul
solicitat – propunerea comisiei se aprobă în unanimitate.

3. Dl. Molnar Ferenc solicită loc de vânzare flori pe str. Ştrandului - colţ cu
str. Marton Aron – în alte zile decât cele de piaţă (respectiv joi şi sâmbătă) – ar trebui
revizuite locurile stabilite pentru vânzare ocazională şi stabilite şi alte locuri.

Dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei I: la ultima şedinţă, comisia a
discutat sumele ce se vor acorda pentru asociaţii şi fundaţii

Solicitarea depusă de Şcoala Gimnazială – se va discuta luna viitoare, suma
solicitată poate fi acordată doar dacă rectificăm bugetul local.

Biserica romano-catolică – solicită scutire de impozit pentru clădiri – conform
Noului Cod fiscal pentru clădirile în care nu se desfăşoară activităţi creştine se stabileşte
impozit – din păcate nu vom putea onora această solicitare, nu se poate acorda scutire
pentru celelalte imobile.

Vă rog să anunţaţi şi celelalte culte să depună declaraţiile de impunere.
Nefiind alte probleme, ședința se ridică. Drept pentru care s-a încheiat

prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Szilagyi Attila Todor Maria


