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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, 28 octombrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr. 302/2016. Sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în
funcţie, (lipsește dl. Zima Marius-Vasile - consilieri locali), dl. Nyako Iozsef – Primar
al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai,
Szabo Eva – din partea publicaţiei Ithonn.ma.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – 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 30 septembrie 2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal,
precum şi Ordinea de zi – cu introducerea, la propunerea d-lui Primar a unui nou punct:
proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul al oraşului Valea lui Mihai a
suprafeţei totale de teren de 224.573 mp amplasat în intravilanul oraşului Valea lui
Mihai. Proiectul Ordinii de zi supusă votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.31/28 octombrie 2016 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii
unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, cu destinaţia: sedii de partide.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am propus proiectul de hotărâre la cererea filialelor locale ale Partidului
Social Democrat, respectiv al Uniunii Democrate Maghiare din România.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se
Hotărârea nr.32/28 octombrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului
oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am propus modificarea bugetului din fondul de rezervă în sumă de 421
mii lei, pentru achitarea unei datorii faţă de o societate pentru care avem o sentinţă
judecătorească definitivă – este un contract încheiat în anul 2009 – serviciul Sistem
avansat al documentelor - nu a funcţionat niciodată, din anul 2012 încercăm să reziliem
contractul – nu am reuşit de atunci încercăm să dovedim că acest serviciu nu a
funcţionat niciodată, suntem nevoiţi să achităm această sumă conform sentinţei.

Dl. Pap Sandor – consilier local: această sumă acoperă datoria_
Dl. Nyako Iozsef – primar: da.
Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se

Hotărârea nr.33/28 octombrie 2016, care face parte 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 2016

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.34 occtombrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare durabilă a Oraşului Valea lui Mihai, 2015-2020

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Proiectul de strategie conţine toate elementele obligatorii care se
adaptează condiţiilor locale, colegii noştri au fost la pregătire pentru întocmirea
strategiei. Existenţa unui strategii de dezvoltare durabilă a localităţii, este necesar printre
altele, pentru depunerea proiectelor de finanţare la stabilirea eligibilităţii proiectelor –
existenţa acesteia reprezintă un punctaj în plus la accesarea fondurilor nerambursabile.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.35/28 octombrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.5 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

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt propuse trei modificări faţă de ultimul stat de funcţii şi
organigramă aprobate de Dvs., la starea civilă se transformă postul din referent în
inspector cu studii superioare, postul de bibliotecar se întregeşte la normă întreagă,
înfiinţăm un post de referent şi o rocadă la piaţă – cu o persoană de la spaţii verzi.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: sunt 22 de posturi la spaţii verzi – de
ce este nevoie de atâta personal nu ASA face curăţenie? Beneficiarii de ajutor social –
unde lucrează?

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu mai avem contract cu ASA pentru curăţenia pe
străzi, dl. Viceprimar răspunde de această activitate, atât de personalul angajat la acest
compartiment, cât şi de beneficiarii de ajutor social care prestează munci în folosul
comunităţii – aceştia sunt destul de puţini, probabil vor fi mai mulţi din luna noiembrie.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.36/28 octombrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract
de închiriere locuinţe tip A.N.L. şi 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.37/28 octombrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract
locuinţă socială.

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. 38/28 octombrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul
public al Orașului Valea lui Mihai a suprafeţei totale de teren de 224.573 mp amplasat
în intravilanul oraşului Valea lui Mihai.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Terenul este degradat, în CF este înscris ca şi categorie de folosinţă în
mare parte păşune în intravilan, suprafaţa mică este şanţ tot în intravilan, dorim să
depunem un proiect de accesare fonduri nerambursabile pentru o zonă de agrement, este
lângă terenul de sport omologabil din zona periurbană Szaszhold.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.
39/28 octombrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Diverse:
Dl. Csengeri Csongor-Antal – consilier local: conform Regulamentului de

funcţionare a sălii de sport în zilele de lucru, între orele 15-18 sala ar fi folosită pentru
antrenamente de către echipe în diferite ramuri sportive care aparţin cluburilor şi
asociaţiilor sportive din localitate, rog dl. Primar să dispună respectarea Regulamentului
aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, astfel încât sala
de sport să fie folosită pentru pregătirea echipelor proprii de copii, vine frigul nu putem
altfel asigura antrenamentele copiilor – nu curăţenia sălii este prioritară.

Dl. Nyako Iozsef – primar: vom respecta programul, conform Regulamentului
sălii de sport aprobat.

Dl. Karsai Jozsef-Attila - viceprimar: Prezentarea ANUNŢ regulament situl
Natura 2000 de către un nou administrator, acesta trebuie studiat şi depuse opinii,
sugestii, completări. Noi o să ne formulăm observaţiile – data până la care se pot depune
eventuale propuneri trecută în regulament este greşită, am clarificat cu noul custode data
limită este 02 noiembrie 2016. Un sfert din oraşul Valea lui Mihai este cuprinsă în
Natura 2000, la o întâlnire a AOR la care a participa şi ministrul mediului de atunci, am
întrebat dacă nu se pot modifica limitele – mi s-a răspuns că cerinţele UE specifică
suprafaţa ţării care trebuie să fie cuprinsă în astfel de situri, nu se pot modifica limitele.

Comisia I – dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei:
1. Somogyi Sandor solicită acord pentru amplasare unor scări pe trotuar –

conform schiţei depuse ar fi patru intrări – cca. 1 m – 1,10 m –
intenţionează să scoată trei geamuri, să se creeze intrări urmând ca această
clădire să se închirieze pentru magazine, propunerea comisiei: să se dea
acordul cu condiţia să nu schimbe faţada clădirii din punct de vedere
arhitectural – propunerea comisiei se aprobă în unanimitate.

2. Substaţia de ambulanţă – având în vedere faptul că actuala clădire în care
funcţionează este degradată, doresc o altă locaţie – ne-am deplasat la faţa
locului, clădirea nu este degradată - de 10 ani nu s-a făcut nimic, nici măcar
nu s-a zugrăvit, propunerea comisiei: dacă întocmim un deviz, am putea să
renovăm din bugetul local pe 2017 – propunerea comisiei este aprobată în
unanimitate.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: când s-a predat clădirea, s-a amenajat
circuitul prevăzut de normativele în vigoare – apă, loc de odihnă, garaj încălzit – o
renovare a acestei clădiri ar fi mai ieftin decât amenajarea unei noi locaţii.

Comisia II. – Dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei
1. Cele două şcoli solicită prelungirea contractului cu medici pentru medicina

şcolară – aceste contracte se vor prelungi – trebuie să fie înregistraţi pe
SEAP.
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2. D-na Pop Lavinia – avocatul cu care avem contract de asistenţă juridică
solicită modificarea contractului asistenţă juridică solicitând o taxa de
1.300 lei/lună.

Aş dori să clarificăm anumite probleme legate de buget – dacă aveţi nelămuriri
cu privire la buget, puneţi întrebări şi vă răspundem pe loc ori în caz că nu putem
răspunde imediat, ulterior, după ce ne documentăm.

Dl. Krizsan Csaba-Geza – consilier local: propune ca şedinţele de vineri să
se ţină cu o oră mai repede.

Dl. Pap Sandor – consilier local: am depus un proiect de hotărâre cu privire la
modificarea HCL privind inventarul domeniului public ca strada Wesselenyi să fie
modificată în sensul că nu este drum pietruit ci drum asfaltat şi un proiect de hotărâre
privind amenajarea ştrandului orăşenesc, ambele au fost înregistrate,aş dori să ştiu când
va fi trecut pe ordinea de zi.

D-na Todor Maria – secretar: în şedinţa din luna august a.c. v-am informat
despre faptul că lucrările de pe strada Wesselenyi nu au fost încă recepţionate, dar
urmează modernizarea altor străzi din oraş, se va întocmi proiect de hotărâre pentru
modificarea inventarului domeniului public la pachet. În ceea ce priveşte reamenajarea
ştrandului orăşenesc – proiectul de hotărâre nu este complet, în această fază nu se poate
supune aprobării, art.1 din proiect prevede aprobarea documentaţiei tehnico-economice
de reabilitare a ştrandului ca anexă la hotărâre, nu aţi depus această documentaţie, un alt
articol prevede acoperirea cheltuielilor din bugetul local – neavând documentaţie
economică nu ştim care este suma necesară care nu a fost cuprinsă în buget – aceasta ar
necesita o rectificare de buget, dar pentru ce sumă şi care ar fi sursa de finanţare. Dl.
Primar avem vreun proiect tehnico-economic pentru reabilitarea ştrandului orăşenesc?

Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru ştrandul vechi există un proiect întocmit în
2007 sau 2009 dacă bine reţin care nu poate fi folosit, ceea ce avem şi vi l-am şi
prezentat, este proiectul pentru bazin de înot care este cu totul altceva.

D-ra Czegledi Iulia – consilier local: ştrandul este proprietate publică, s-a
putut umple bazinul cu nisip fără hotărârea consiliului local. Bunurile din domeniul
public pot fi convertit?

D-na Todor Maria – secretar: bazinul a fost umplut pentru a evita eventuale
accidentări, bunul imobil a rămas în domeniul public, nu a fost dus nicăieri, este în
acelaşi loc, nu a dispărut din domeniul public. Nu a fost convertit în nimic – a converti
înseamnă a schimba un lucru în altul, bazinul nu a fost schimbat în nimic, a fost umplut
cu pământ care oricând poate fi golit.

Dl. Nyako Iozsef – primar: cred că este prima dată în acest mandat când toate
proiectele de hotărâre au fost votate în unanimitate şi vă mulţumesc pentru aceasta. Toţi
ştim că suntem oameni maturi, responsabili  şi să nu dăm ocazia unor publicaţii să
publice faptul că aici sunt certuri şi neînţelegeri, mă bucur că aţi lăsat la o parte
ideologia din campania electorală şi lucrăm împreună pentru binele locuitorilor oraşului.
Consider că, dacă sunt discuţii contradictorii nu vom putea realiza nimic, probleme sunt
dar împreună vom reuşi să trecem peste acestea şi să facem totul pentru dezvoltarea
oraşului şi pentru binele locuitorilor.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Baricz-Nanasi Ferenc Todor Maria


