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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, 31 octombrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.404/2017. Sunt prezenţi 15 consilieri  locali din totalul de 17 

consilieri locali în funcţie (lipseşte motivat dl. Krizsan Csaba Geza şi Torda Imre Istvan 

– consilieri locali) și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor 

Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – Bihari Naplo Szabo 

Eva – Ithonn.ma, invitat d-na . 

 

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 

27 septembrie – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal. Cu privire la Ordinea 

de zi, îşi manifestă voinţa de a respinge de pe Ordinea de zi a Proiectului de hotărâre  

privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, întrucât 

nu sa discutat în ședința comisiei de specialitate detaliat, ieri după masa am primit 

documente care au fost depuse de parohia reformată la solicitarea Primăriei, pe care noi 

nu le-am văzut, pentru acest motiv doresc ca acest punct să fie retras de pe Ordinea de 

zi, ni s-a prezentat doar raportul şefului birou contabilitate şi proiectul de hotărâre, fără 

documentele care au însoţit corespondenţa cu parohia reformată. 

D-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai: conform legii 

administraţiei publice locale scoaterea unui proiect de hotărâre de pe Ordinea de zi se 

face cu acordul iniţiatorului sau dacă nu a fost însoţit de raportul compartimentului de 

din aparatul de specialitate al primarului, acest raport l-aţi primit împreună cu proiectul 

de hotărâre. Există şi raportul comisiei de specialitate. Obiecţiile pe care le aveţi cu 

privire la acest subiect, le veţi exprima când se va discuta acest proiect de hotărâre. 

Ordinea de zi supusă votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se  

Hotărârea nr.76/31 octombrie 2017 - 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.  

Nu sunt obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre.  

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

Hotărârea nr.77/31 octombrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în administrare 

către Consiliul Local al Municipiului Marghita a unei părţi din imobilul situat în Oraşul 

Valea lui Mihai, str. Republicii nr.29, înscris în CF nr.50692, nr. cad. 50692, proprietate 

publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. În anul 2011 a fost predat managementul asistenţei sanitare, Consiliul 

Local al Municipiului Marghita nu a preluat dreptul de administrare al imobilului, în 

urma verificărilor întreprinse de Camera de conturi, s-a solicitat reglementarea dreptului 

de administrare întrucât în această clădire funcţionează secţia exterioară a Spitalului 

Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita.  

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

Hotărârea nr.78/31 octombrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de 

dezvoltare, aferentă trimestrului III. 2017. 

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

hotărâre iniţiat.  

Nu sunt obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre.  

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

Hotărârea nr.79/31 octombrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct. 4 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, 

pentru suplimentarea cheltuielilor salariale pentru aparatul de specialitate şi pentru 

salariile asistenţilor persoanelor cu handicap. 

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

Hotărârea nr.80/31 octombrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de 

scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. 

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

hotărâre iniţiat.  

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: ieri am avut şedinţa comisiei de 

specialitate, nu am văzut corespondenţa cu Parohia reformată, au fost 7-8 scrisori la care 

au fost depuse documente justificative. Ieri după masa am primit extrasele CF, imobilul 

de pe str. Kalvin Janos este înscris în cartea funciară ca şi casă aici funcţionează o grupă 

de grădiniţă, iar imobilul de pe str. Marton Aron ca centru educaţional reformat deşi nu 

funcţionează asemenea centru dar nu desfăşoară nici activităţi economice ca şi în 

imobilul din vecinătate care este obligat să plătească impozit ca atare, de aceea propun 

amânarea discutării acestui proiect de hotărâre, sau să se ia separat fiecare imobil, 

clădirea şi terenul aferent astfel pentru clădirea de pe str. Kalvin Janos să se perceapă 

impozit, iar imobilul de pe str. Marton Aron are ca destinaţie centru educaţional 

reformat şi poate fi scutit de la plata impozitelor şi taxelor locale. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: ştim cu toţii care este situaţia în nici una dintre 

aceste clădiri nu funcţionează activităţi religioase, sociale sau caritabile pentru care s-ar 

putea acorda scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. Într-o clădire de pe str. 

Kalvin Janos funcţionează o grădiniţă fără autorizare provizorie sau acreditare, iar în 

clădirea pe str. Marton Aron nu funcţionează nici o activitate ca şi centru educaţional, 

aceasta a fost propunerea noastră. 

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: dacă şcoala nu ar fi fost mutată, 

atunci ABC Kovacs nu putea fi deschis, pentru că lângă o şcoală nu poate funcţiona 

ABC la o distanţă mai mică de 50 m se vinde băuturi alcoolice şi ţigări, Parohia 

reformată şi-a dat acordul pentru funcţionare, a avut nevoie de acordul vecinilor.. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: nici faţă de cealaltă clădire de pe str. 

Marton Aron cu destinaţia de şcoală nu sunt 50 m, acea unitate economică nu este bufet, 

ceea ce spuneţi Dvs. se referă la unităţi care servesc băutură la pahar,nu ambalat. 

D-na Nemeth Elvira – consilier local: în acest fel, pot solicita scutire de 

impozit şi celelalte parohii; pentru AGROTEX nu s-a cerut acordul, este praf, gălăgie, 

uscătoarele funcţionează zi şi noapte, tractoarele cu produse agricole stau la rând – doi  

vecini nu au semnat acordul şi totuşi au primit autorizaţia de funcţionare. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: noi eliberăm autorizaţia pentru a funcţiona pe 

teritoriul oraşului după ce ne prezintă toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru a se 

constitui şi a funcţiona ca societate economică, dacă alte autorităţi au avizat sau 

autorizat funcţionarea noi nu putem să le retragem dreptul de funcţionare.  

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: trebuie să înţeleg din ce aţi 

spus aici că am mutat şcoala ca dl. Kovacs Attila să deschidă ABC - ul? La Registrul 

comerţului pentru autorizare se solicită acordul vecinilor, nu ştiu cum a fost când a 

solicitat dl. Kovacs acordul pentru punctul de lucru, dar conform legislaţiei în vigoare 

astăzi, dacă în CF este înscris un imobil ca spaţiu comercial nu este nevoie de acordul 

vecinilor, dacă este casă de locuit şi deschide un sediu al vreunei firme cu activitate 

economică este nevoie de acordul vecinilor, altfel nu. Dl. Kovacs a cerut acordul 

vecinilor la momentul intabulării în CF a unui spaţiu comercial, ca în acel imobil să 

funcționeze o activitate economică are nevoie de acordul vecinilor. În acel imobil poate 

desfăşura orice activitate economică fără acordul vecinilor, pentru că este înscris în CF 

ca atare, dacă ar modifica activitate într-una de producţie ar avea nevoie din nou de 

acordul vecinilor. 

Dl. Pap Sandor – consilier local: trebuie amânat acest punct de pe Ordinea de 

zi, trebuie verificate toate documentele transmise de Parohia reformată şi atunci să se 

facă propunere de scutire de impozite sau respingerea solicitării. 

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot amânarea discutării acestui proiect de 

hotărâre pentru ca, comisia de specialitate să verifice amănunțit documentele depuse de 

parohia reformată – propunerea este respinsă cu 4 voturi pentru (dl. Baricz-Nanasi 

ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Toth Ferencz-Csaba – consilieri locali) 

şi 11 voturi împotrivă.  

Dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local: dl. Primar de unde ştie că acea 

activitate din clădirea de pe str. Kalvin Janos funcţionează fără autorizare/acreditare.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: în luna ianuarie a fiecărui an, se întocmește 

proiectul structurii şcolare şi cu avizul Inspectoratului şcolar judeţean, reţeaua şcolară 

pentru anul şcolar următor se aprobă de consiliul local – pentru anul şcolar 2017/2018, 

s-a aprobat structura şcolară pentru Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan şi Colegiul Agricol 
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nr. 1 Valea lui Mihai, nu şi pentru o activitate educaţională confesională care să 

funcţioneze în imobilul de pe str. Kalvin Janos nr.12. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local am aprobat reţeaua şcolară în luna 

ianuarie a.c. – în clădirea de pe str. Erkel Ferenc în prezent nu funcţionează grupa sau 

grupele de grădiniţă, deşi în acea clădire se desfăşoară o anumită activitate sportivă. 

 Dl. Nyako Iozsef – primar: nu se desfăşoară nici o activitate în acea clădire, 

dar dl. consilier local nici acum nu înţelege că Dvs. aprobaţi structura şcolară a 

învăţământului preuniversitar de pe raza oraşului şi nu autorizăm clădiri în care se 

desfăşoară activităţi educaţionale, respectiv Colegiul agricol nr.1 şi Şcoala Gimnazială 

Zelk Zoltan. Nu s-a aprobat structura şcolară pentru învăţământ confesional 

preuniversitar în oraşul Valea lui Mihai. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: nu s-a ajuns nici la Inspectoratul 

Şcolar sau să solicite verificarea din partea ARACIP-ului. Clădirea respectivă este 

autorizată sanitară pentru a servirea meselor e orice fel, atât. Autorizarea pentru 

desfășurarea de activităţi instructiv educative presupune verificarea din partea ARACIP, 

pentru a solicita aceasta, în primul rând are nevoie de HCL privind aprobarea structurii 

reţelei şcolare de către consiliul local, fără această aprobare  nu poate să depună 

solicitarea de acreditare, în primii cinci ani unităţile noi de învăţământ se autorizează 

provizoriu ca să funcţioneze pe lângă o unitate de învățământ acreditată, după expirarea 

celor cinci ani prima generaţie termină ciclul de 4 ani, ARACIP verifică din nou şi dacă 

corespunde va putea obţine acreditarea şi personalitate juridică. În HCL nu există 

aprobare pentru funcţionarea unei noi structuri şcolare, deci procedural nu poate fi 

autorizată ca unitate de învăţământ. 

D-na Gabor Eva – consilier local: despre această temă am putea vorbi trei 

zile, dar consider că orice activitate educaţională se desfăşoară pe raza localităţii, 

conducerea oraşului trebuie să ştie. Dl. Primar vi s-a adus la cunoştinţă faptul că 

funcţionează învățământ preuniversitar în cadrul parohiei reformate, poate că are 

autorizare dar trebuie adus la cunoştinţa conducerii oraşului. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: au avut acreditare şi probabil că 

mai este valabilă această acreditare. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: învăţământul confesional reformat în 

Valea lui Mihai nu a fost niciodată autorizat/acreditat. Nu a existat niciodată şcoala 

Bernath Jozsef, decât înainte de naţionalizare. Clasele alternative step-by-step au 

funcţionat în acea clădire de pe str. Marton Aron, pentru care oraşul a plătit chirie. 

Clasele funcţionau în cadrul Şcolii gimnaziale Zelk Zoltan, învăţătoarele au fost şi sunt 

şi acum angajate ale Şcolii Gimnaziale, în acea clădire nu a funcţionat învăţământ 

confesional şi nu am închis nici o şcoală confesională, clasele au fost mutate în clădirea 

nou construită în incinta imobilului de pe str. Ady Endre,  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: această propunere are la bază raportul 

de specialitate al biroului buget-contabilitate, aţi primit raportul de specialitate, l-aţi 

putut studia, acesta există chiar dacă a fost sau nu a fost şedinţă a comisiei de 

specialitate. Aşa cum a afirmat şi d-na secretar, noi consiliul local nu putem hotărî în 

afara legii, proiectul de hotărâre are la bază prevederile Codului Fiscal. Raportul de 

specialitate a fost întocmit în baza documentaţiei ce însoţeşte corespondenţa dintre 

instituţia noastră şi parohia reformată. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: raportul de specialitate a fost 

întocmit de biroul buget-contabilitate, cine sunt persoanele din acest birou şi de ce 
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semnează o singură persoană? Comisia de specialitate a consiliului local nu are nici un 

cuvânt de spus? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: biroul buget contabilitate are un şef birou care este 

funcţionar public de conducere, specialist în probleme financiar contabile care a 

întocmit şi semnat raportul. 

D-na Todor Maria – secretar: în cazul în care se solicită scutire totală sau 

parţială de la plata impozitelor şi taxelor locale, amânarea sau eşalonarea plăţii, primarul 

iniţiază proiectul de hotărâre în baza propunerii compartimentului din aparatul de 

specialitate, supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Proiectul de hotărâre se 

avizează favorabil de comisia de specialitate a consiliului local, care propune aprobarea 

proiectului de hotărâre  în forma în care a fost iniţiat, poate propune amendamente în 

scris, ori nu avizează proiectul de hotărâre motivând în scris neavizarea. Raportul de 

avizare la acest proiect de hotărâre este semnat de dl. Chiş Gheorghe, dl. Horvath 

Sandor şi dl. Zima Marius, d-ra Czegledi nu a fost de acord, iar dl. Csengeri a lipsit de 

la şedinţa de comisie. Dacă nu s-a discutat în şedinţa comisiei de specialitate cine a 

semnat raportul, sau se semnează în necunoștință de cauză? Cred că ar fi timpul să citiţi 

sau să recitiţi legea administraţiei publice locale – aţi primit-o în prima şedinţă ordinară 

după constituire şi tot atunci aţi aprobat şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local, să vedeţi ce competenţe are consiliul local şi comisiile de specialitate. 

Indiferent de propunerea comisiei de specialitate, proiectul de hotărâre se supune 

dezbaterii şi aprobării sau respingerii plenului, în acest caz este nevoie de votul a 

majorităţii consilierilor în funcţie, proiectul de hotărâre se aprobă dacă se întruneşte 

cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii, sau se respinge din lipsă de cvorum. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: am văzut CF-urile acolo se menţionează 

destinaţia clădirii, dar dacă Cărţile funciare erau în faţa noastră în şedinţa de comisie 

nici atunci nu puteam avea altă propunere, pentru că potrivit Codului fiscal se acordă 

scutiri pentru anumite clădiri fiind înşirate în articolul menţionat de d-na şef birou, iar 

biserica reformată în aceste imobile nu desfăşoară activităţi autorizate care să conducă 

la scutirea de impozite şi taxe locale, noi nu avem competenţa de acorda scutiri pentru 

altceva decât pentru ceea ce prevede legislaţia în domeniu. 

Proiectul de hotărâre, supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 11 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (EMNP) adoptându-se Hotărârea nr.81/31 octombrie 2017 

- parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului 

lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui 

Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora. 

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

hotărâre iniţiat.  

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: doresc să subliniez faptul că nu 

consiliul local din proprie iniţiativă majorează cuantumul lunar din centrul medico 

social aşa cum afirmă contribuabilii interesaţi, majorarea se face la solicitarea 

conducerii C.A.M.S. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: un proiect de hotărâre se iniţiază ori în 

baza unei prevederi legale imperative, ori la solicitarea unei părţi interesate, aşa a fost şi 

în acest caz, în preambulul proiectului de hotărâre se menţionează că majorarea s-a 

solicitat de către directorul centrului – unitate înfiinţată de consiliul local, întrucât 
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conducerea instituţiei cunoaşte situaţia economică din instituţie, fiind în subordinea 

consiliului local acesta hotărăşte asupra majorării sau nu a cuantumului contribuţiei. 

Doresc să subliniez faptul că, faţă de alte cămine pentru vârstnici cuantumul lunar al 

contribuţiei este sub preţul practicat de alte asemenea instituţii. 

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

Hotărârea nr.82/31 octombrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract 

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.83/31 octombrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale. 

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

proiectul de hotărâre iniţiat. Repartizarea s-a propus pentru o locuinţă cu o cameră, deşi 

au solicitat iniţial locuinţă cu două camere, dar s-a stricat situaţia familială în aşa fel 

tatăl acestui tânăr este foarte agresiv, încât este de acord cu repartizarea unei locuinţe cu 

o cameră, am fost nevoiţi să-i adăpostim într-o cameră în incinta spitalului în perioada 

verii, deoarece este agresiv pe fondul consumului de alcool, un copil este persoană cu 

handicap şi are o soră minoră. 

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

Hotărârea nr.84/31 octombrie  2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct. 9 Diverse:  

COMISIA I. – dl. Nagy Laszlo – secretarul comisiei:  

1. Dl. Chiş Gheorghe a cumpărat clădirea fostei Bănci SN PAOLO, solicită 

acordul pentru a crea încă un gol de acces în clădire – comisia propune 

aprobarea – se aprobă în unanimitate. 

COMISIA II – dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei: 

1. T & P SSM S.R.L. – cu maşina firmei a intrat într-o gură de canal parţial 

neacoperită pe str. Munkacsi – în  data de 18 septembrie la orele 6,30 oră la 

care nu este atât de întuneric, a suferit câteva avarii a lovit baia de ulei încât 

s-au deschis ambele aibarguri - solicită decontarea costurilor reparaţiilor 

autovehiculului a depus ofertă de preţ în valoare de 14.861 lei – comisia 

propune respingerea,  

Dl. Nyako Iozsef – primar: s-a formulat răspuns la notificare, depinde cât de 

atent a fost şoferul şi cu cât a circulat, probabil se va adresa instanţelor de judecată.  

COMISIA III. – d-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: doresc să vă prezint 

câteva probleme şi propuneri: 

- După cum ştim cu toţii în unităţile de învăţământ nu sunt cabinete medicale 

propun înfiinţarea de cabinete – cel puţin cu o asistentă medicală dacă nu şi 

un medic, urmează să vedem care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite; 
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- Profesorii de sport au semnalat starea sălii de sport, am făcut şi fotografii, 

sala de sport a fost ridicată în anul 2005 este folosită de mai multe sute de 

persoane, ar trebui renovat. 

- Sunt instituţii unde este arborat drapelul, aceste drapele sunt deteriorate – 

să fie schimbate 

D-na Nemeth Elvira – consilier local: ar trebui iniţiat un program de 

conştientizare a elevilor să nu facă mizerie să nu arunce deşeurile de hârtie şi flacoane 

pe stradă, să se facă concursuri între clase pentru colectare de hârtie, plastic, copiii să fie 

recompensaţi într-un fel,  

Dl. Pap Sandor – s-a vidanjat pe colţul str. Munkacsi – acum s-a finalizat 

canalizarea de ce a fost nevoie de vidajare. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am avut o reclamaţie pe acea stradă, nu 

este porţiunea nou făcută, probabil că s-a surpat când s-au executat alte lucrări de 

cablare în subteran, s-a spălat cu jet de apă şi s-a rezolvat problema. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: sala de sport este distrusă în special de către copii, 

dau cu piciorul în uşi, am încercat să facem o listă de priorităţi în ceea ce priveşte 

renovarea sălii – prima dată vom repara acoperişul, în zilele ploioase pe alocuri curge 

apa în interior. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: ce aţi văzut pe fotografii sunt 

stricăciuni cauzate de apa ce curge de pe acoperiş. Uşile au fost făcute din lemn verde, 

după atâta timp s-au uscat, nu se mai închid, sunt crăpături pentru că s-a uscat lemnul, 

copiii sunt copii dar nu ei au distrus sala de sport. Când am preluat clădirea în 19 locuri 

s-a prelins apa, acum în 3 locuri. 

Copiii strâng gunoiul după alţi oameni, chiar şi din păduri, am organizat de 

mai multe ori acţiuni de strângere a gunoaielor pe străzi, n păduri, la periferia oraşului. 

Din păcate sunt copii pe care nu-i putem educa, sunt ciurucurile societăţii, aşa sunt 

învăţaţi de acasă, dar 95 % sunt educaţi şi nu ei aruncă gunoaiele pe străzi, uitaţi-vă joi 

într-o zi de piaţă ce este pe străzi şi atunci copiii sunt la şcoală. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: sunt săli unde putem amenaja cabinete 

medicale şcolare, vom verifica care sunt condiţiile pentru amenajarea cabinetului 

medical cu un medic şi un asistent medical dacă se poate plătit de DSP. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: pentru sărbătorirea Zilei 

Naţionale la 1 Decembrie – propune alocarea sumei de cel puţin 10 mii lei. Este ziua 

naţională a ţării, la care poate participa oricine.  

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: d-na Nemeth Elvira m-a sunat cu 

privire la alocarea acestei sume, s-a alocat suma de 50 mii de lei pentru Zilele 

Salcâmului în Floare, aşa cum v-am mai spus nu se poate compara cu Zilele salcâmului 

în floare de 4 zile la care poate participa oricine indiferent de religie, naţionalitate, etc. 

cu o sărbătoare de o singură zi, cum este 6 oct, 23, oct, 15 martie. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: comunitatea de români din localitate nu a depus o 

solicitare cu un program stabilit, trebuie să se ştie ce aveţi de gând ce doriţi să faceţi cu 

ocazia acestui eveniment şi cât costă acţiunile organizate. Anul trecut s-a alocat suma de 

5 mii lei, au fost aduşi Feciorii Bihorului au prezentat un program, s-a prezentat 

decontul sumei de 5 mii ei. Sunt de acord să se sărbătorească, dar trebuie să organizaţi  

nu veniţi cu propuneri şi aşteptaţi să se ocupe altcineva, activităţile trebuie organizate. 
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Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: clădirile şcolilor sunt degradate să 

fie renovate, aşa şi sala de sport. Pentru curăţenie, copiii mici pot fi educaţi, dar s-au 

organizat acţiuni de colectare a hârtiei, s-au strâns cantităţi mari depozitate într-o 

magazie de la Colegiul agricol, nu se poate preda nicăieri. 

Locuitorii de pe strada Bethlen Gabor sunt nemulţumiţi cu lucrările care se 

execută pentru asfaltare, de zile întregi utilajele stau, strada este plină de apă şi noroi, 

este termen de execuţie? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: termenul de execuţie a expirat, dacă-l penalizăm 

ne acţionează în instanţă şi încă doi ani vom umbla în noroi, nu îndrăznesc să spun 

termene, oricum executantul găseşte explicaţii. 

Dl. Porsztner Adalbert – pensionar: doreşte să facă două propuneri: 

- Acordarea unui premiu pentru tinerii cu studii superioare care au rămas în 

ţară şi nu au plecat la lucru în străinătate. 

- Acordarea titlului de Cetăţean de onoare post-mortem celui care a fost 

profesor, consilier local şi consilier judeţean Kiss Emeric. 

 

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

prezentul proces-verbal. 

           

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                              

         Czegledi Iulia                             Todor Maria  

 

 


