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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, 30 ianuarie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.3/2019. Sunt prezenţi toți cei 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, inspector principal de poliţie d-na Cosmina Dat – comandantul Poliţiei oraş
Valea lui Mihai, d-na Szabo Eva din partea www.erinto.ro şi dl. Rencz Csaba –
responsabil mass-media.

D-na Nemeth Elvira Iboyo – 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 09 ianuarie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi al şedinţei din 30 ianuarie 2019, adoptându-se Hotărârea nr.3/30
ianuarie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor încadrate în gradul de handicap grav din oraşul Valea lui Mihai – semestrul
II 2018 – întocmit de d-na Magyar Anna – inspector în aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Valea lui Mihai. Nu sunt obiecţiuni cu privire la raportul prezentat.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: raport de activitate pe anul 2018 al Viceprimarului
Oraşului Valea lui Mihai – nu sunt întrebări, obiecţiuni, sugestii cu privire la raport.

Pct.3 de pe Ordinea: Raport de activitate pe anul 2018 al consilierilor: Raport
de activitate pe anul 2018 al consilierilor: Baricz-Nánási Ferenc, Boda Brigitta, Chiş
Gheorghe Cristian, Csengeri Csongor-Antal, Czeglédi Iulia, Gábor Eva, Horváth
Sándor-Krisztián, Krizsán Csaba-Géza, Zima Marius-Vasile.

Pct. 4. De pe Ordinea de zi: Rapoarte de activitate pe anul 2018 ale Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de
schimbare a destinaţiei pe perioadă nedeterminată în vederea demolării, scoaterii din
funcţiune şi casării imobilului – Grădiniţă, situată în oraşul Valea lui Mihai, strada Erkel
Ferenc nr.2, judeţul Bihor, precum şi a trecerii din domeniul public – aflat în
administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” în domeniul privat al Oraşului Valea lui
Mihai.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: cunosc faptul că din anul şcolar
precedent sau mai repede grădiniţa a fost mutată într-o altă clădire, deoarece există o
expertiză tehnic conform căreia această clădire este degradată şi nu prezintă siguranţă
pentru ca în aceasta să se continue procesul instructiv-educativ, eu nu am văzut această
expertiza, întrebarea mea este dacă într-adevăr există această expertiză şi ce se va
întâmpla, zona va rămâne fără grădiniţă? Deoarece grupele de preşcolari au fost mutate
într-o clădire care este destul de departe, cel puţin pentru copilul meu, nu ar fi mai bine
ca această clădire să rămână în administrarea şcolii?

Dl. Nyako Iozsef – primar: aţi văzut în preambulul proiectului de hotărâre
menţionată expertiza (d-lui Baricz-Nanasi i se dă expertiza tehnică) în care se descrie
starea tehnică actuală a clădirii şi se propune spre demolare. În anul 2017 când s-a dorit
renovarea clădirii, echipa de constructori ne-a atenţionat că pereţii fiind din chirpric
dacă se ating de ei este posibil să se dărâme în parte sau de tot, clădirea este foarte veche
din materiale de construcţii inferioare care nu poate fi reparată. S-a solicitat întocmirea
expertizei tehnice deoarece exista atunci un program de finanţare al Ministerului
Educaţiei pentru reconstruire grădiniţe, s-ar fi construit o clădire nouă în curtea
imobilului, urmând demolarea actualei clădiri, nu au fost alocate sume pentru acest
program. Pentru obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei potrivit
metodologiei se întocmeşte o documentaţie care conţine hotărârea consiliului local cu
propunere de schimbare a destinaţiei şi o expertiză tehnică. Intenţionăm să achiziţionăm
clădirea de pe Calea Revoluţiei care pe vremuri a funcţionat ca şi grădiniţă a C.A.P. şi
retrocedată în baza Legii nr.10/2001 moştenitorului fostului proprietar, imobil care în
prezent este de vânzare şi este o clădire solidă, centura de beton permite chiar
construirea încă a unui nivel.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri
(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba –
consilieri locali) (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”) adoptându-se Hotărârea nr.4/30
ianuarie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract
de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este clădirea din vechea piaţă agroalimentară.

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

Hotărârea nr.5/30 ianuarie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct. 7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Proiectul este în valoare de 22 milioane, reprezintă o posibilitate de
modernizare a oraşului de asfaltare drumuri de 7,8 km, cca 21 km drum pentru biciclete,
documentaţia pentru solicitarea de finanţare este deja la Bucureşti în faza de evaluare.
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Conform modificărilor Ghidului solicitantului avem nevoie de hotărârea consiliului
local s-au modificat cheltuielile neeligibile în ceea ce priveşte TVA-ul pentru mijloacele
de transport în comun – valoarea totală a proiectului rămâne aceeași, modificări sunt în
ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale proiectului care se decontează de către
finanţator şi cheltuielile neeligibile care vor fi suportate din bugetul local.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri
(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba –
consilieri locali) (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”) adoptându-se Hotărârea nr.6/30
ianuarie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului oraşului Valea lui Mihai pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de
dezvoltarea, aferentă trimestrului IV 2018.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este bine că în bugetul oraşului excedentul este mic – din această sumă
mare parte s-a cheltuit deja pentru salariile aferente lunii decembrie 2018, unde este
prea mare vor primi sume mai mici.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.7/30 ianuarie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul
Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2019-2020.

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

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: aş dori să ştiu dacă de anul trecut
s-a modificat legislaţia cu privire la structura reţelei şcolare, având în vedere faptul că
pentru anul şcolar 2018-2019 nu s-a cuprins în reţeaua şcolară grădiniţa particulară
ARANY KAPU, iar pentru anul şcolar viitor este cuprins.

Dl. Nyako Iozsef – primar: în fiecare an se aprobă prin ordin al Ministrului
Educaţiei o nouă metodologie. Propunerea structurii reţelei şcolare se face de către
primar şi preşedintele comisiei de învățământ a Consiliului Local, nu vreau să jignesc pe
nimeni, dar nu sunt convins că este o structură care poate asigura educaţia şi dezvoltarea
copiilor din oraş, nici în prezent nu ştiu dacă educatorii sunt specializaţi pentru aşa ceva,
nici condiţiile nu corespund pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ
corespunzător. Am mai spus şi cu alte ocazii pentru ca să semnezi ceva trebuie să deţii
informaţii suficiente ca să faci o propunere. Este important să verificăm din când în
când şi avem şi competenţă conform metodologiei să verificăm până la obţinerea
acreditării dacă vor convinge organele competente că această unitate corespunde
cerinţelor pentru a desfăşura activitatea în mod corespunzător. Fiecare unitate de
învăţământ depune în noiembrie-decembrie solicitarea de cuprindere în reţeaua şcolară,
după obţinerea avizului conform al Inspectoratului şcolar, proiectul de hotărâre se
supune aprobării consiliului local în şedinţa din luna ianuarie. A existat un schimb de
corespondenţă, am trei adrese trimise la care nu am primit nici un răspuns. Informaţiile
solicitate nu mi s-au furnizat nici până în prezent.
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Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: dl. primar Dvs. nu aveţi nici un fel
de competenţe nici în educaţie, nici în creşterea copiilor, nu are loc răzbunarea
personală în această problemă. Cuprinderea grădiniţei particulare în reţeaua şcolară
pentru anul şcolar 2018-2019 se putea aproba în luna decembrie dacă aţi fi propus.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.8/30 ianuarie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Proiect Plan lucrări ce vor fi executate în anul
2019 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.4106/2001 privind venitul minim
garantat

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. În luna ianuarie am avut şase persoane la muncă în folosul
comunităţii, în 2018 au fost cca 25-30 persoane obligate la muncă.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.9/30 ianuarie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Proiect privind rezilierea unui contract de
închiriere locuinţă ANL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. Se propune rezilierea contractului de închiriere la cererea
titularului de contract.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.10/30 ianuarie 2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.12 de pe Ordinea de zi: Proiect privind repartizarea unor locuinţe sociale
Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la

proiectul de hotărâre. S-a ţinut cont de lista de priorităţi aprobată în şedinţa Consiliului
local din luna decembrie 2018, repartizarea se face de la 1 martie 2019.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.11/30 ianuarie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-
verbal.

Pct.13 Diverse:
D-na Dat Cosmina – inspector principal de poliţie: mulţumeşte pentru

invitaţie şi posibilitatea prezentării activităţii Poliţiei Oraş Valea lui Mihai pe anul 2018.
Al doilea motiv al întâlnirii cu Dvs. este prezentarea  verificărilor întreprinse de poliţie
ca urmare a apariţiei în mediul on-line a binecunoscutului articol de care a luat act şi
biroul teritorial al Avocatului poporului şi a numeroaselor adrese primite ca urmare a
aşa-zisului eveniment. În primul rând transmite mulțumiri şi aprecierea pentru
achiziţionarea camerelor de supraveghere performante care ajută foarte mult munca
poliţiei, chiar dacă aceasta a reprezentat un efort financiar considerabil.

În ceea ce priveşte activitatea din anul 2018, deşi Poliţia oraş Valea lui Mihai
se confruntă cu un deficit de personal, am reuşi să scădem infracţiunile sesizate cu un
procent de 24 %. Au fost soluţionate cu 11 % mai multe dosare faţă de anul 2017, în
dosarele cu autori necunoscuţi au fost identificaţi 19 autori – faţă de 10 identificaţi în
2017. În anul 2018 s-au confiscat 21 mc material lemnos – faţă de 16 mc confisca în
anul 2017. Infracțiunile contra patrimoniu în anul 2018 au ajuns la 59 față de 72
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înregistrate în anul 2017. Avem o oarecare îngrijorare faţă de infracțiunile contra
persoanelor, din păcate avem persoane care în 2018 au fost arestate pentru viol, avem
înregistrate fapte de corupţie sexuală ale minorilor, nu avem infracțiuni de mare violență
care să pună viaţa în pericol. Am reuşit să constatăm în flagrant 11 infracţiuni, din care
7 au fost pe linie rutieră, 3 furturi şi o infracţiune la Codul fiscal. În parteneriat cu
primăria, cu școala gimnazială și corpul naţional al poliţiştilor, am încercat să fim mai
aproape de elevi, să desfăşurăm activităţi şi în şcoală şi încercăm să fim prezenţi pe cât
putem fie în incinta şcolii, fie în jurul unităţilor de învăţământ.

Un capitol important după care noi suntem evaluaţi este criminalitatea stradală
– în 2018 au fost înregistrate 4 fapte, dintre care v-aş aduce la cunoştinţă un furt de bani
– o sumă considerabilă, am reuşit în timp scurt de la comiterea faptei să identificăm el a
fost și încarcerat. Am mai avut un furt de bani dintr-un autoturism lăsat neasigurat – am
reuşit să identificăm autorul dar nu am reuşit să recuperăm prejudiciul, am mai avut un
furt bicicletă din fața unei societăţi comerciale unde am identificat autorul și am
recuperat prejudiciul. În anul 2018 am reuşit să trimitem în judecată 4 persoane, una
dinte persoane este autor de furturi de bani din locuinţe lăsate deschise şi neasigurate,
tot în penitenciar se află un autor de furturi de bani din societăţi comerciale.

În cursul anului 2018 am înregistrat 33 de dosare cu autori necunoscuți şi
peste 70 de dosare cu autori cunoscuţi. Lucrătorii poliţiei oraş Valea lui Mihai au aplica
392 de sancţiuni contravenţionale, majoritatea la Legea nr.61/1991 privind ordinea şi
liniştea publică, au intervenit poliţiştii la 153 de apeluri la 112, am soluţionat 28 de
petiții, am pus în executare 20 de mandate. Poliţiştii din Valea lui Mihai au desfăşurat şi
misiuni de cooperare internațională cu căpitănia din Hajdu Bihar, au fost desfăşurate
acțiuni comune în zona Nyirabrany, zona Hajduszoboszlo, iar poliţişti din Ungaria au
desfăşurat acţiuni comune pe teritoriul românesc.

Articolul care a apărut cu minorii și solicitarea de la Avocatul poporului
transmisă la Poliţia Valea lui, ştiu că şi la Consiliul local pentru că am avut întâlniri de
lucru, şi doresc să vă aducă la cunoştinţă faptul că la începutul lunii decembrie înainte
de şedinţa Dvs. şi de apariţia articolului, am făcut niște verificări cu privire la acest
subiect, verificări privind doi minori: o elevă din cls 5 și un băiat de 13 ani. Am stat de
vorbă cu părinții și copiii, conducerea școlii și d-na consilier Gabor, am avut numeroase
discuţii cu dl. Primar și cu dl. Viceprimar. În primul caz a fost vorba de o domnişoară –
o persoană dintr-o autoutilitară s-a oferit să o ducă la magazin, fata a refuzat nu a fost
ameninţată, nu a fost şantajată, nu a fost trasă de mână, de păr sau de geantă, nu i-a
adresat cuvinte jignitoare, nu a fost agresată – nu s-a constat încălcarea nici unei norme
prevăzute de vreun act normativ în vigoare, astfel că nu poţi să împiedici dreptul la
liberă circulaţie şi la liberă exprimare.

În cazul băiatului de 13 ani – șoferul unei autoutilitare cu nr. de MM a solicitat
indicații de drum, prima dată în limba maghiară apoi în limba română – băiatul a
răspuns că nu ştie, nu cunoaşte şi şi-a continuat drumul pe trotuar iar autoutilitara pe
drumul public, nici părinții şi nici minorul nu se consideră victimă și nu are vreun motiv
pentru a depune plângere. Şcoala nu a depus plângere a fost o informare telefonică prin
care conducerea şcolii prin care am fost anunțați că părinții cu o minoră se deplasează la
poliție și să stea cineva de vorbă cu ei, după părerea mea nu au avut motiv să depună
vreo plângere. Noi colaborăm foarte bine cu şcoala, ne auzim pe telefon , aşa este
normal să colaborăm. M-a sunat și dl. Primar, m-a întrebat despre situaţia minorilor în
cauză, dar nici dânsul nu a formulat o plângere/sesizare, în acest caz nimeni nu a depus
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vreo sesizare/plângere. A fost o informare din partea Primăriei dar vă asigur că nu s-a
depus o plângere, în acest caz nimeni nu a depus nici o plângere, nici o sesizare. În luna
ianuarie am reluat discuţiile cu cei doi minori care nu au nici o temere să se deplaseze
pe stradă rezultând că ei nu se simt în pericol, aşa cum băiatul merge pe stradă de la sala
de sport la ora 19,00. Pentru orice problemă vă rog să luaţi legătura cu noi, să mă sunaţi,
orice stare care va îngrijorează să mă sunaţi, să mă căutaţi, să veniţi la sediul poliţiei să
nu mai avem asemenea neclarităţi ca şi acest articol care nu a făcut diferenţa între a
aborda şi a acosta. Să abordezi un om nu înseamnă că i se încalcă anumite drepturi, să
acostezi înseamnă cu totul altceva. Dacă aveţi nelămuriri, întrebări, nemulţumiri, sau din
ce cunoaşteţi că ar fi probleme, vă rog frumos să ni le spuneţi, ce probleme întâmpinaţi,
ce v-au spus oamenii, nu suntem nici noi perfecţi, dar ne străduim.

Este  o îngrijorare consumul de etnobotanice – aş dori să găsesc colaboratori
care să mă ajute, să mă susţină în activitatea noastră privind lupta împotriva consumului
de etnobotanice, noi o considerăm periculoasă, un pericol pentru viitorul societăţii,
pentru tineret.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: pentru mine este o problemă
deplasarea la şcoală dimineaţa în jurul orei 8,00 eu trebuie să ajung în patru locuri cu
soţia, cei doi copii şi eu la Liceu, mi se pare greu – ce părere aveţi se poate face ceva în
acest sens? Mă deranjează aglomeraţia, oamenii se grăbesc, în jurul şcolilor, pe strada
Republicii lângă poştă, n-ar trebui să facem ceva eventual sens unic

D-na Dat Cosmina – când am avut posibilitatea am trimis poliţişti să dirijeze
traficul, dar nu avem oameni suficienţi ca 24 de ore să dirijeze circulaţia. Problema
aceasta există peste tot, numărul de maşini a crescut foarte mult în toată ţara şi nu avem
infrastructura necesară pentru acele multe maşini care circulă în România. Stabilirea
sensului unic este de competenţa consiliului local, în calitate de administrator al
drumului. Accesul pe sens interzis în oraş nu se respectă, am mai făcut nişte acţiuni pe
această linie şi le vom continua până reuşim să disciplinăm conducătorii auto, semnele
de circulaţie trebuie respectate.

Dl. Karsai Jozsef Attila - Viceprimar: colaborarea cu poliţia este bună, au
fost organizate acţiuni comune tocmai pentru stoparea furturilor din păduri. Drumurile
sunt în administrarea noastră, orice modificare este de componența consiliului local
avem 2 proiecte: canalizarea pe 15 străzi şi asfaltarea a 5 străzi. Dacă se va executa
canalizarea şi asfaltarea str. Breslelor şi a străzii Vorosmarty se va putea stabili sens
unic pe Republicii şi Breslelor sau Vorosmarty.

Dl Csengeri Csongor – colaborarea întra-adevăr este bună între şcoală şi
Poliţia – oricând putem apela la dânşii şi vă mulţumim.

Dl. Nyako Iozsef – primar: mulţumim d-nei comandant, sistemul video a fost
îmbunătăţit şi pentru ca să putem ajuta munca poliţiei şi sper că vom obţine rezultate
bune – într-adevăr circulaţia este îngreunată, de câte ori am cerut sprijinul poliţiei în
special joi şi sâmbătă au venit şi au dirijat circulaţia; dorim să punem şi nişte semafoare,
vom solicita şi sprijinul poliţiei rutiere Marghita când sunt multe maşini pe străzi. Am
dat şi noi amenzi hoţilor de lemne şi continuăm acţiunile pe această linie; am actualizat
grupul de control al u.a.t. care va constata şi sancţiona contravenţii: de ex. maşini vechi
parcate în faţa casei, ocuparea domeniului public pe nedrept, sau se constată stricăciuni,
probabil că uneori vor avea nevoie de ajutorul poliţiştilor, sper că nu vor fi probleme în
colaborarea în acest sens. Şi noi vă vom acorda tot sprijinul nostru la nevoie în
activitatea Dvs. şi vorbesc şi în numele consilierilor.
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Solicitarea poliţiei de doi ani pe str. Kazinczy privind deplasarea pe carosabil
se va rezolva în acest an, vom realiza trotuarul pe partea dreaptă, să evităm deplasarea
pe drum a pietonilor.

Ştirea cu răpirea minorilor – pentru reprezentanţii mass-media - vânători de
senzaţii – este ştirea perfectă, ar trebui să discutăm despre asemenea lucruri unde trebuie
şi să nu denigrăm munca poliţiei şi a conducerii oraşului, vă rog să trataţi cu seriozitate
asemenea probleme şi să fim parteneri, să nu creăm panică în rândul populaţiei,
asemenea ştiri sau zvonuri să le tratăm cu responsabilitate.

Vă asigur că suntem parteneri în orice activitate pentru ca în oraş să fie ordine
şi linişte şi ne vom sprijini reciproc şi în continuare.

Comisia I – dl. Krizsan Csaba preşedintele comisiei:
1. Dl. Kovacs Balazs – solicită loc de vânzare de 9 mp pentru produse

agricole – este loc desemnat pentru vânzare, lângă chioşcul de yiare,
comisia propune aprobarea ca în fiecare an.

2. Cererea d-lui Zohorak Csaba – str. Bartok Bela nr.31, solicită acordul
pentru cumpărarea unui teren la capătul grădinii sale care se întinde pe
strada Salcâmului – întrucât nu se cunoaşte exact întinderea suprafeţei de
teren nici situaţia juridică se va verifica şi stabili suprafaţa, propunerea
comisiei este de aprobare, se va face o propunere ulterior.

Dl. Nyako Iozsef – primar: dorim să facem ordine pe str. Salcâmului unde s-
au construit case de către persoane de etnie romă, care se află la capătul grădinilor de pe
strada Bartok Bela.

Dl. Krizsan Csaba: Orice proiect pentru accesare fonduri este respins de cei 4
colegi din partea EMNP, nu înţeleg de ce sunteţi împotrivă, deocamdată nu este vorba
de sume – dacă am primi finanţare de câteva mii de euro – un  oraş trebuie să asigure
partea de cofinanţare de 2 %, îmi pare rău că sunteţi tot timpul împotrivă, noi nu vrem
să gospodărim greşit banii oraşului.

Dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local: şi la acest proiect vorbim de sume
mari, de unde se vor scoate asemenea sume, nu este un proiect mic, sunt şi alte proiecte
depuse pentru finanţare – de unde se vor scoate banii, nu putem îndatora oraşul.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: nu sunteţi consecvenţi dl. colegi –
puneţi întrebarea d-nei comandant de ce nu se face sens unic pe o stradă, vă răspunde dl.
viceprimar, v-a răspuns că este cuprins în acest proiect şi nu-l aprobaţi – dacă nu sunteţi
de acord cu nici acest proiect de 22 milioane lei, noi avem de asigurat cofinanţarea de 5
%, doar când se aprobă finanţarea, restul îl primim gratis.

Pap Sandor – consilier local: informaţiile nu sunt complete, încă nu există
buget de stat pe 2019 am aprobat o grămadă de proiecte de finanţare – nici un rezultat,
nu se vede nimic, nu sunt locuri de muncă – tot mai puţine, firmele se închid.

Dl. Nyako Iozsef - primar: toţi consilierii indiferent de partidul din care fac
parte sunt permanent informaţi în cadrul şedinţei, am impresia că tot ce iniţiază UDMR-
ul nu trebuie aprobat, dacă aveţi nevoie de informaţii de ce nu veniţi să vă lămuriţi, aţi
fost delegaţi de locuitori să fiţi împotriva a tot ceea ce propune UDMR, poate nu
locuitorii care dacă ar fi ştiut nu v-ar fi votat, nu sunteţi o opoziţie constructivă. Dacă se
acceptă finanţarea, nu poate fi o problemă cofinanţarea, mă bucur că ceilalţi consilieri
au fost de acord şi am avut cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii. Atât este
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capacitatea Dvs. şi nu îndrăzniţi să vă asumaţi o responsabilitate, dacă se acceptă
finanţarea, băncile sunt de acord să acorde împrumutul pentru cofinanţare.

Dl. Pap Sandor – consilier local: cu proiectul iniţial am fost de acord, cu
majorarea sumei ce reprezintă cofinanţare nu suntem de acord, ţara încă nu are buget, nu
ştim de ce sume vom beneficia, în cursul anului trecut au fost depuse nici nu mai ştiu
câte proiecte şi nu am văzut nici un rezultat. Oricum aţi avut cvorumul necesar, nu aveţi
nevoie de votul nostru.

D-na Nemeth Elvira – preşedinte de şedinţă: Guvernul a promis şi a dat sume
mai autorităţilor publice locale, anul trecut s-a încasat mai mult decât în 2017 şi dacă
Guvernul promite se va ţine de cuvânt.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: din 2012 suntem consilieri locali
spuneţi-mi cât s-a alocat anual pentru investiţii dacă sunteţi la curent cu cifrele, dar se
pare nu ştiţi ce sumă s-a cheltuit pe dezvoltare.

COMISIA II: dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei: au fost înregistrate
cereri din partea asociaţiilor şi fundaţiilor din localitate pentru anumite sume – se va
discuta la proiectul de buget pe anul 2019.

- D-na Pal Katalin a depus o cerere pentru cumpărarea apartamentului de pe
str. George Enescu, nu ştiu dacă este de competenţa comisiei noastre.

D-na Todor Maria – secretar: vi s-a repartizat şi Dvs. deoarece solicită
cumpărarea unui bun imobil. Vă informez că este o locuinţă socială, care prin lege este
proprietate publică a uat. Dacă ar avea alt statut şi ar fi proprietate privată a oraşului, s-
ar putea vinde titularului unui contract de închiriere în termen de valabilitate, ceea ce în
speţă, nu este cazul, deoarece această doamnă nu are contract de închiriere pentru acest
apartament, iar ca locuinţă socială este proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai.

COMISIA III: dl. Torda Imre – secretarul comisiei. Am primit aceeaşi cerere a
d-nei Pal Katalin – nu avem de spus nimic în plus.

Citeşte punctul de vedere al comisiei consemnat în răspunsul la sesizarea
transmisă de Avocatul Poporului.

D-na Gabor Eva – consilier local: în urma alegerilor, am depus jurământ
pentru binele tuturor locuitorilor oraşului, eu am considerat că este nevoie să aduc la
cunoştinţă această problemă, nu să denigrez activitatea poliţiei, şi în continuare dacă voi
avea asemenea sesizări o să vă aduc la cunoştinţă.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: sun de acord cu colega să se ştie
tot ce se întâmplă în oraş. S-a primit de la DSP că apa nu este potabilă nu am fost
avertizaţi, nici noi, nici populaţia.

D-na Nemeth Elvira – preşedinte de şedinţă: şi eu am ridicat această
problemă, oamenii ne caută pentru impozite, pentru problemele cu gunoiul, pentru
problemele cu apa şi noi nu ştim ce să le răspundem pentru că nu am fost informaţi.

O altă problemă este taxa pentru canalizare, la Oradea se plăteşte 1,90 lei, la
noi peste trei lei.

Dl. Nyako Iozsef – primar: în urma verificărilor, DSP a notificat operatorul şi
conducerea oraşului de componenţa chimică a apei, un prim pas, s-au cumpărat pentru
şcoli 22 de recipiente de plastic pentru apa de băut. Apa nu se foloseşte pentru băut, dar
am făcut public un alt rezultat de analize din această lună conform cărora compoziţia
chimică – respectiv arsenicul, a apei este în limite normale – D.S.P.-ul contestă
laboratorul acestui institut de cercetare şi dezvoltare – s-au mai făcut de atunci analize
de către cele două organisme din aceeaşi mostră de apă, aşteptăm rezultatele.
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În ceea ce priveşte taxa de canalizare, ar trebui să se racordeze toţi locuitorii
de pe străzile în care s-a finalizat reţeaua de canalizare, cu cât sunt mai mulţi
consumatori, cu atât scade taxa întrucât cheltuielile de funcţionare sunt împărțite la mai
multe persoane, şi vă asigur că sunt familii care ar avea posibilitatea să se racordeze, dar
nu vor.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: în luna decembrie au fost difuzate
locuitorilor 3.000 de exemplare ale ziarului local, într-un articol, dl. primar a comunicat
faptul că suntem la curent cu problemele în ceea ce priveşte calitatea apei din localitate,
căutăm modalităţile de a schimba calitatea apei, dar orice vom face presupune cheltuieli.
Când vom avea o soluţie adecvată pentru filtrarea apei, dl. primar vă va informa în
şedinţa consiliului local, sunt expertize în lucru, am cerut oferte, vă vom aduce la
cunoştinţă rezultatele când vom avea şi noi un răspuns concret.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Nemeth Elvira-Iboyo Todor Maria


