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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, 29 noiembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.436/2017. Sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 17
consilieri locali în funcţie (lipseşte dl. Krizsan Csaba-Geza şi dl. Torda Imre-Istvan –
consilier local) și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor
Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai, Rencz Csaba – Bihari Naplo, Szabo Eva –
Ithonn.ma, dl. Porsztner Adalbert – pensionar.

D-na Czegledi  Iulia – 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
20 noiembrie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea
de zi a şedinţei din 29 noiembrie 2017, cu introducerea unui proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2017, propunerea de ordine de
zi se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.88/29 noiembrie 2017 care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Proiectul de hotărâre şi Raportul de specialitate au fost afişate la
avizierul Primăriei şi publicate de site-ul oraşului, nu au fost depuse obiecţiuni,
propuneri sau sugestii, se supune spre aprobare în forma iniţială. Purtăm discuţii cu
privire la circulaţie pentru zilele de sâmbătă şi joi este îngreunată şi în celelalte zile, în
special dimineaţa..

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: doresc să vă felicit pentru această
lucrare este foarte bine întocmită, reiese că este necesar un drum de ocolire, sunt
persoane cu handicap cărora trebuie să li se asigure accesul şi deplasarea.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.89/29 noiembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Valea lui Mihai
şi al SPCLP – Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt câteva posturi scoase la concurs, din păcate nu sunt candidaţi. Vă
rog în cercul dvs. să popularizaţi posibilitatea de a se înscrie la concurs. În organigramă
la compartimentul de management propun înfiinţarea unui post cu ½ normă pentru
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lucru la proiecte, la serviciul de întreţinere patrimoniu – 1 post cu studii superioare de
scurtă durată, iar în cadrul biroului buget-contabilitate transformăm postul de referent
superior în referent debutant.

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

Hotărârea nr.90/29 noiembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai pe anul 2017.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Ocuparea posturilor de funcţionari publici se va face prin concurs
organizat în condiţiile legii.

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

Hotărârea nr.91/29 noiembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte
de închiriere locuinţă tip ANL

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre, rezilierea se propune la cererea chiriaşilor.

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

Hotărârea nr.92/29 noiembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2017.

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

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: sunt modificări minimale,
suma primită – 46,50 mii lei – sume defalcate din TVA, pentru suplimentare cheltuieli
salariale la cele două şcoli.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.93/29 noiembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.94/29 noiembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I. – dl. Nagy Laszlo – secretarul comisiei:
1. Dl. Porsztner Adalbert – a solicitat în numele d-lui Polyik Laszlo aprobarea

cumpărării terenului pe care îl concesionează – a primit răspuns că terenul este
proprietatea Statului Român – şi în prezent nu există bază legală pentru ca terenurile din
proprietatea Statului Român să fie trecute în proprietatea privată a u.a.t.-urilor. Dl.
Porsztner a venit în scris cu argumente cum că nu este adevărat faptul că nu există bază
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legală pentru această procedură, noi nu putem spune altceva decât ce i s-a răspuns şi în
luna septembrie a.c. după ce sa analizat solicitarea sa.

Dl. Porsztner Adabert – pensionar: reprezint doi cetăţeni din oraş care
concesionează terenul pe care este construit garajul proprietatea privată. În România
sunt terenuri care şi acum sunt proprietatea Statului Român, o parte s-a reglementat prin
Ordin al Prefectului pentru suprafeţele de teren care au fost atribuite în folosinţă, de
obicei 250 mp, dar nici acum nu este clarificat ce se va întâmpla cu restul de teren pe
care omul îl foloseşte dar nu poate fi proprietar – foloseşte 2000 mp, este proprietar pe
250 mp, iar pe diferenţă nu. Cei care vor să cumpere această diferenţă părerea mea este
că trecerea în proprietatea privată a oraşului şi apoi vânzarea către cetăţeni este şi pentru
aceştia valabilă. Cetăţeanul pe care-l reprezint concesionează 29 mp pe care a construit
garajul, vrea să cumpere acest terenul, răspunsul pe care l-am primit a fost că nu există
bază legală pentru trecerea în proprietatea privată a u.a.t. – eu în petiţia mea am venit cu
argumente că nu este adevărat ce răspuns mi s-a dat, există bază legală. Terenul din
proprietatea Statului Român trebuie trecut în primul rând în domeniul privat al oraşului,
au fost asemenea cazuri şi în Valea lui Mihai, urmează următorul pas – cetăţeanul poate
cumpăra terenul în baza unei hotărâri a consiliului local, există acte normative – pe care
le-am enumerat, cum pot fi trecute terenurile în proprietatea privată a oraşului. Pentru ca
terenurile să poată fi vândute condiţia este să fie proprietate privată a oraşului şi se poate
trece prin hotărârea consiliului local cu stabilirea preţului şi există precedente un HCL
din 2006 prin care s-a vândut un teren şi un HCL din 2010 de trecere în domeniul privat
al unui teren, desigur vânzarea se face în baza unui regulament pe care l-am cerut în
copie, dar un asemenea regulament nu există.

D-na Todor Maria – secretar: am înţeles poziţia dl. Porsztner dar nu dvs.
faceţi legile în ţară şi nici semnaţi de legalitate hotărârile adoptate de consiliul local, vă
rog să nu mă întrerupeţi pentru că nici eu nu v-a întrerupt. Argumentele dvs. nu sunt
bază legală pentru trecerea unui imobil teren din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a u.a.t. oraşul Valea lui Mihai şi vă rog să nu induceţi în eroare pe
domnii şi doamnele consilieri locali, momentan nu există bază legală de a trece teren
proprietatea Statului Român în domeniul privat al oraşului, în domeniul public da – dar
acest teren nu prezintă interes public deci nu există nici un motiv să fie trecut în
domeniul public al oraşului, aşa că vă rog să nu spuneţi că nu este adevărat şi să mă
faceţi mincinoasă, eu dacă am redactat şi am semnat acel răspuns la solicitarea dl-ui
Polyik îmi asum răspunderea. În al doilea rând atribuirea în proprietate prin Ordin al
Prefectului se face pentru terenuri proprietatea Statului Român aferente casei de locuit
pentru care trebuie să existe o atribuire în folosinţă. Altă bază legală nu există pentru
ceea ce solicită dl. Polyik.

Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru oraş ar fi foarte bine ceea ce susţine dl.
Porsztner, ne luptăm cu această problemă de ani de zile, sunt terenuri proprietatea
Statului Român ocupate de garaje, dar sunt şi alte asemenea terenuri, ar fi foarte bine să
se rezolve, să vindem proprietatea privată, aţi enumerat o grămadă de articole, ar fi bine
să putem rezolva această problemă. Într-adevăr am vândut terenuri din proprietatea
privată a oraşului, dar în prezent nu avem posibilitatea să trecem în proprietatea privată.
D-na secretar răspunde de legalitate şi noi trebuie să ne supunem pentru că dacă nu nu
semnează înseamnă că nu este legal şi nu am făcut nimic.

COMISIA II – dl. Chiş Gheorghe
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Avem două solicitări pentru sumele alocate de crăciun – pentru biserica
reformată şi cea penticostală – s-au alocat sumele la întocmirea bugetului, urmează a se
vira în conturile lor.

COMISIA IV. – d-na Gabor: vom întocmi reţeaua şcolară pentru anul şcolar
2018-2019, după ce vom primi avizul Inspectoratului Şcolar se va supune aprobării
consiliului local.

Casa de cultură a depus o solicitare ca 15 formaţii culturale să fie subordonate
acestei instituţii culturale pentru a li se deconta cheltuielile, cred că noi comisia specială
putem solicita o informare despre activitatea acestor formaţii, sunt aici echipe despre
care nu prea ştim ce fac, de asemenea sunt vreo trei echipe care aparţin şcolii gimnaziale
şi funcţionează în cadrul şcolii, ori conducătorii lor sunt angajaţi în aparatul de
specialitate al Primarului oraşului şi primesc salariul de la noi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: să fie constituite în asociaţii sau fundaţii şi pot
solicita şi vor primi sume din bugetul oraşului dacă se pot încadra în cheltuieli, nu
putem asigura sumele necesare pentru casa de cultură care să acopere toate cheltuielile
acestor formaţii culturale şi aşa cheltuieli sunt mari pentru această activitate, aceste
formaţii şi trupe culturale folosesc infrastructura casei de cultură consider că aceasta
este un bonus pentru acestea, suntem mândri când ne reprezintă oraşul, sunt multe
echipe care au personalitate juridică şi ţin tot felul de cursuri şi pregătiri pentru membri
săi, dar nu plătesc deşi ar trebui să plătească pentru folosirea infrastructurii casei de
cultură, probabil ar trebui să facem un nou regulament.

Am invitat-o pe d-na Bibnarţ-Nagy Timea consilier în cabinetul primarului, va
participa la şedinţele comisiilor de specialitate, va prezenta petiţiile, cererile adresate
consiliului local şi va da răspuns cetăţenilor. De asemenea va participa la şedinţele
Consiliului Local să vadă ce probleme se discută şi ce hotărâri se adoptă.

D-na Todor Maria – secretar: răspunsuri la cererile adresate consiliului local
au fost trimise în termen, dacă problema a fost discutată în comisia de specialitate şi
prezentată în şedinţa consiliului local. Vă rog să luaţi Legea administraţiei publice
locale şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local şi veţi vedea care
este rolul comisiilor de specialitate, tot acolo se prevede obligativitatea participării
iniţiatorului unui proiect de hotărâre şi a specialistului din aparatul de specialitate al
primarului pentru a-şi susţine propunerea, urmând să avizeze favorabil sau să nu avizeze
proiectul de hotărâre, se pot discuta cererile adresate de cetăţeni dar şi acolo este nevoie
de specialistul în domeniu care cunoaşte orice modificare a legislaţiei şi vă poate
îndruma ce hotărâre să luaţi.

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Czegledi Iulia Todor Maria


