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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 ianuarie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

Mihai, nr.21/2014. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri în funcţie 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, d-na Suto Eva, dl. Borbely 

Simon Csaba – şef birou cultură, d-na Benkovits Angela – şef birou contabilitate. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt - 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 10 ianuarie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea 

de zi a şedinţei de azi, cu propunerea de a fi introduse 2 proiecte de hotărâre: aprobarea 

bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2014 şi proiect de hotărâre privind 

acceptarea cesiunii unui contract de lucrări, care se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.3/29 ianuarie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui 

Mihai, privind starea economică, socială. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Raportul: situația in special cea 

economico – financiară este deficitară, probabil că nici in acest an nu va fi altfel  – nu 

sunt întrebări sau observaţii. 

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2013 al consilierilor 

Bánházi Miklós, Belan István, Chiş Gheorghe Cristian, Csengeri Csongor-Antal, 

Czeglédi Iulia, Gazsi Ianos-Zsolt, Gnandt János, Hegedűs Attila – depus în scris de 

fiecare consilier nominalizat. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Rapoarte de activitate pe anul 2013 al Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai – depuse in scris de către 

preşedinţii celor patru comisii de specialitate. 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Informare asupra activităţii Casei de cultură „Bartok 

Bela” – Valea lui Mihai, pe anul 2013. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte de şedinţă: am văzut in informare suma 

încasată de Casa de cultură pe anul 2013, din ce s-a încasat această sumă, de câte ori a 

fost închiriat pentru nunţi, cât s-a plătit pentru o nuntă? 

Dl. Borbely Csaba – şef birou cultură: pentru o nuntă tariful este de 375 

lei/24 ore, de obicei se închiriază pentru 48 de ore, - cu un avans de 150 lei, la care se 

adaugă cheltuielile de consum – gaz, curent, apă care se ridică la 130-150 lei, in 2013 au 
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fost 10 nunţi, au fost închiriate cu diverse ocazii pe 3-4 ore sala mare cu scena şi sala 

mică, de asemenea încasă sunt din închirierea Casei de copii şi tineret, iar echipamentele 

de sonorizare au fost închiriate de 2 ori in anul precedent – in total 13.105 lei. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: se desfăşoară o activitate culturală, tot de acest 

compartiment aparţine muzeul, sala de sport, casa de copii şi tineret, acum vom preda şi 

imobilul de la ştrand. Sunt formaţii culturale care funcţionează – cca.12 la un nivel 

mediu, dar nu se ridică la un nivel care să ne reprezinte, nu se ridică la standardele unui 

oraş. Nu este suficient că participă mulţi copii la repetiţii, nivelul nu este cel aşteptat.  

Sunt posibilităţi ca instructorii să se dezvolte, avem posibilităţi să aducem instructori din 

altă parte ocazional, avem potenţial ar face bine instructori poate mai calificați. Are dl. 

Borbely acea gestiune de vase, mese, tacâmuri etc., cumva, într-un oarecare mod, o vom 

separa de casa de cultură să nu poţi fi atacat. Dl. Borbely are experienţă, cred că există 

posibilitatea angajării unui instructor, probabil pe dl. Szabo Janos care de 10 ani 

conduce echipa de teatru de amatori Moka.  

Nu este asigurată supravegherea tinerilor, probabil şi din cauza numărului mic 

de angajaţi la această activitate, trebuie să găsim o modalitate de a-i supraveghea, 

deoarece sunt tot felul de reclamaţii din partea locuitorilor din acea zonă împotriva celor 

care distrug anumite bunuri ale locuitorilor de pe str. Breslelor cu ocazia unor 

evenimente organizate la casa de cultură. Formaţia de dansuri populare Nyilo akac este 

mai slab decât cu ce am fost obişnuiţi, a dispărut continuitatea, vedeţi Dvs.  formaţia 

Ezust perje de la Şimian ne-a depăşit, trebuie să găsim copii care să preia ştafeta şi să vă 

ocupaţi mai mult cu aceştia. Vom discuta cu dl. Borbely să vedem ce putem face ca 

această instituţie să funcţioneze la nivelul unui oraş. 

 Dl. Borbely-Simon Csaba – şef  birou cultură: avem 90 de copii in echipa de 

dansuri de la 3 la 34 ani, am avut schimb de generaţie in cadrul formaţiei de dansuri 

populare, cu cei mari avem repetiţii de 3 ori pe săptămână. Debandadă se poate 

întâmpla, eventual de 2 ori/an cu ocazia majoratului sau balul bobocilor, la aceste 

evenimente copiii sunt sub supravegherea profesorilor, pentru ce se întâmplă pe stradă 

nu răspundem nici noi, nici profesorii. Discotecă nu se mai organizează la Casa de 

cultură, deci nu sunt ocazii in care să fie probleme cu tinerii. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte de şedinţă: dacă se poate să se monteze o 

cameră video in faţa casei de cultură. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am fost atenţionaţi de poliţie, trebuie să păzim 

clădirile noastre – la casa de cultură vom monta cel puţin două camere. 

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea asistenţilor personali ai 

persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din oraşul Valea lui Mihai - semestrul 

II – 2013 – întocmit de d-na Magyar Anna – inspector Resurse umane in aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai. 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

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

dezvoltare, aferent trimestrului IV 2013. 

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

hotărâre iniţiat. 

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

Hotărârea nr.4/29 ianuarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 
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Pct.7: Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Casei de 

cultură „Bartok Bela” – Valea lui Mihai, a unor imobile din domeniul public al oraşului 

Valea lui Mihai. 

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

hotărâre, avem cadrul legal pentru administrarea şi darea in folosinţă ocazională a 

acestor imobile conform Regulamentului şi a taxelor aprobate de consiliul local, în 

prezent la sala de sport este administrată de dl. Szalai Zoltan, va reveni la 

compartimentul agricol, în continuare programarea şi administrarea sălii de sport va 

reveni societăţii care face curăţenie şi se ocupă de întreţinerea echipamentelor din sală.  

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

Hotărârea nr.5/29 ianuarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct.8: Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a 

pietonilor pe unele străzi din oraşul Valea lui Mihai – iniţiat de grupul de consilieri 

EMNP-PPMT. 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre, am propus limitarea vitezei pe str. Wesselenyi la 30 km/oră şi pe str. Bethlen 

Gabor există un asemenea indicator, acelaşi lucru l-am propus şi pe str. Wesselenyi. 

Cealaltă propunere să se monteze stâlpişori la intrare pe str. Kolcsi – este foarte îngustă 

maşinile trec pe trotuar. Pe str. Republicii pietonii sunt stropiţi cu apa de pe şosea in 

zilele ploioase, deoarece nu este rezolvată scurgerea apelor pluviale. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt - preşedinte de şedinţă: acest proiect de hotărâre a fost 

pe Ordinea de zi şi în luna decembrie 2013, pentru că nu s-a primit avizul poliţiei rutiere 

a fost amânat, aşa cum aţi văzut avizul poliţiei rutiere este negativ. Nivelarea şi 

reabilitarea străzilor, şi implicit a str. Wesseleny se efectuează permanent, iar celelalte 

puncte propuse de Dvs. sunt cuprinse ăn Normele de bună gospodărire a oraşului şi nu 

necesită o nouă hotărâre. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: pe str. Republicii – fiind o stradă îngustă de la 

blocuri spre parc, este nevoie de un şanţ pentru scurgerea apelor pluviale, pietonii sunt 

stropiţi de maşini, dar şi casele de pe această stradă. Aceste puncte au mai fost propuse 

de noi şi nu s-a întâmplat nimic. Mie personal mi s-a întâmplat să trec pe str. Kolcsei şi 

o căruţă neputând depăşi o maşină parcată, a trecut pe trotuar şi mi-a lovit braţul, 

această propunere nu are nici un iz politic. 

Dl.Nyako Iozsef – primar: este bine că ţinem legătura cu alegătorii – este o 

acţiune a Dvs. este normal să vă ţineţi de cuvânt şi să realizaţi cu tot ce v-aţi propus in 

campania electorală. Dl. preşedinte de şedinţă a mai spus că pentru asta nu se necesită o 

hotărâre, ne facem datoria, vom ajunge şi pe str. Kolcsei, vom pune stâlpişori ca şi în 

faţa Primăriei şi aici s-au montat ca urmare a sesizărilor pietonilor care nu puteau trece 

pe trotuar din cauza maşinilor parcate. Lucrăm şi pe strada Republicii să nu stropească 

pietonii, ştim cu toţii că apa este stropită de maşini, a fost o baltă în faţa casei cu nr.20, 

am încercat să remediem dar problema nu este rezolvată în totalitate. In proiectele 

pentru acest an, este cuprinsă şi rezolvarea acestei probleme pe str. Republicii. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte de şedinţă: solicit punctul de vedere al 

reprezentantului grupului consilierilor EMNP-PPMT dacă şi in continuare solicita 

supunerea la vot a proiectului de hotărâre, ori sunt de acord să fie aplicate normele de 

bună gospodărire şi să se efectueze lucrările propuse odată cu întreţinerea străzilor din 
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oraş. Întrucât iniţiatorii insistă ca proiectul de hotărâre iniţiat să fie supus la vot, se 

supune votului. Proiectul de hotărâre este respins cu 4 voturi pentru (consilierii EMNP-

PPMT) şi 13 voturi împotrivă (consilierii UDMR). 

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – 

teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai – iniţiator Primarul 

oraşului Valea lui Mihai. 

Dl .Nyako Iozsef – primar: s-a solicitat de către societatea care este proprietar 

al clădirilor cumpărarea terenului aferent încă în 2011, de atunci societatea şi-a schimbat 

administratorul şi din nou a solicitat cumpărarea terenului, s-a întocmit raportul de 

evaluare, s-a negociat cu proprietarul clădirilor şi în baza procesului verbal încheiat cu 

ocazia negocierii a cărei componenţă a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai care a fost mandatat să trateze şi să negocieze cu asemenea 

ocazii, am iniţiat proiectul de hotărâre. 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: sunt terenuri de care nu avem nevoie, dar să 

fim atenţi la ceea ce vindem şi la ceea ce putem cumpăra din suma obţinută din vânzare, 

în noul PUG  sunt cca 10 imobile care ar trebui să le achiziţionăm, din ce, nu vom avea 

niciodată bani pentru achiziţionare de imobile, preţul mi se pare prea mic, nu am putut 

să ne pronunţăm şi să ne expunem punctul de vedere cu ocazia şedinţei de negociere, 

pentru că nu avem reprezentare în această comisie. Dacă ne scăpăm de imobilele pe care 

le avem in proprietate, mai ales pentru asemenea preţuri nu vom avea posibilitatea să 

cumpărăm alte imobile şi în consecinţă nu văd rostul noului P.U.G. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: 30 % din teren este ocupat de 

construcţii, 80% este o platformă de beton şi este îngrădit, practic terenul este folosit şi 

in prezent de către această societate – de altfel aşa a fost şi pe vremea I.A.S, nu este 

curent electric, nici apă, nici gaze naturale, aceste aspecte rezultă şi din raportul de 

evaluare, suma stabilită în expertiză este de min. 0,5 euro/mp – max.3 euro/mp, în urma 

negocierii s-a ajuns la suma de 2,5 euro/mp. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 13 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (d-ra Czegledi Iulia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor şi 

dl. Szilagyi Ferenc – consilieri), adoptându-se Hotărârea nr.6/29 ianuarie  2014, parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 10: proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare din 

oraşul Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ preşcolar pentru anul şcolar 2014-2015 

Dl. Csengeri Csongor – consilier: prezintă propunerea transmisă spre avizare 

Inspectoratului şcolar judeţean Bihor de către comisia de învăţământ împreună cu dl. 

Primar, pentru care s-a primit avizul la sfârşitul anului 2013. Au mai survenit modificări 

prin Ordin al Ministrului Educaţiei, vor fi clase profesionale începând cu clasa IX-a. 

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

Hotărârea nr.7/29 ianuarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi 

executate în anul 2014 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind 

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

proiectul de hotărâre iniţiat, acest Plan se aprobă anual, in prezent avem destul de multe 

persoane – cca. 60 de persoane, care sunt obligate să presteze aceste munci, deşi nu prea 

au spor la munca prestată. Dacă aveţi propuneri, putem modifica înainte de supunere a 

proiectului de hotărâre spre aprobare. 

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

Hotărârea nr.8/29 ianuarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct.12: proiect de hotărâre privind propunerea calificativului evaluării 

performanţelor profesionale ale Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2013. 

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

hotărâre, munca instituţiei este complexă, personalul este in număr redus, chiar avem 

lipsă de personal, din păcate colegii nu stăpânesc corect limba română, nu pot redacta 

un act corect in domeniul in care lucrează. Trebuie să recunoaştem că experienţa d-nei  

secretar este foarte important pentru tot aparatul de specialitate, precum şi pentru 

consiliul local, având in vedere faptul că majoritatea documentelor care ajung in faţa 

Dvs. sunt redactate de d-na secretar, apoi finalizate şi transmise la instituţiile şi 

persoanele interesate, fără probleme tot de dânsa. Pe zi ce trece, tot mai multe sarcini şi 

acţiuni trebuie îndeplinite de administraţiile locale, sunt coordonate cu seriozitate şi 

corectitudine, nu am avut cazuri să ni se atragă atenţia asupra nerespectării legalităţii 

sau întârzierii finalizării vreunei sarcini. Vă rog să ţineţi cont de toate aspectele in 

momentul în care veţi propune calificativul pentru activitatea desfăşurată. 

Au fost acordate următoarele calificative: 

Comisia   I - foarte bine 

Comisia  II - foarte bine 

Comisia III – foarte bine 

Comisia IV – foarte bine 

Proiectul de hotărâre, cu completarea art.1 cu calificativul foarte bine, supus 

votului se aprobă in unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.9/29 ianuarie 2014, parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 13 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea unor 

locuinţe tip A.N.L. situate în Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte de şedinţă: prezintă referatul de aprobare 

al comisiei de specialitate şi proiectul de hotărâre iniţiat de comisia de specialitate. Luna 

viitoare vom propune lista de priorităţi pentru locuinţe tip ANL şi sociale, pentru 

locuinţe tip ANL mai avem o singură persoană pe lista de priorităţi, această persoană va 

fi primul pe lista de acces pe următoarea perioadă. 

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

Hotărârea nr.10/29 ianuarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct.14 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014. 

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

hotărâre iniţiat. Faţă de anul precedent este chiar mai mic, va trebui să ne gospodărim 

cum putem, din păcate nu avem nici speranţe de a primi sume mai mari, deşi ar trebui să 

facem şi am dori să facem multe dar probabil că nu vom reuşi. 
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Dl. Chiş Gheorghe – consilier: prezintă proiectul de hotărâre şi avizul 

comisiei de specialitate. Suma comunicată pentru cap. Cheltuieli de personal, bunuri şi 

servicii este suficientă doar pentru opt  luni (ian.-august), la cap. Cheltuieli de capital: 

pentru autorităţi publice suma de 90 mii lei cuprinde leasing maşină, elaborare PUG, 

licenţă software, datoria publică. 

La Învăţământ – cheltuieli de capital 460 mii lei: pentru proiectul ce urmează a 

fi preluat de la Colegiul agricol, 30 mii lei pentru finanţarea infrastructurii la clădirea 

şcolii gimnaziale, au nevoie de 2 fose septice, pentru cazan încălzire centrală cu gaze 

naturale deoarece avem clădiri pentru care nu s-a autorizat sistemul actual de încălzire, 

reabilitarea clădirii de pe str. Ady Endre nr.21 în prezent este locuinţă socială – terenul 

este proprietate oraşului până la blocurile S.M.A., deocamdată se va reabilita clădirea şi 

se va preda şcolii pentru 2-3 săli clase, eventual pentru clasele speciale. Pentru cap. 

Cultură, recreere şi religie s-a propus suma de 140 mii lei, pentru acoperişul vestiarelor 

de la terenul omologabil de pe Szaszhold 

Dl. Nyako Iozsef – primar: lucrarea la terenul de sport nu a fost finalizată, mai 

avem nevoie de cca. 300 mii lei pentru finalizare, acoperişul nu este bun, clădirea a fost 

inundată,  se poate rezolva prin mansardare ar fi mai ieftin – poate amenajăm 4 camere 

de oaspeţi la mansardă, cu 2 băi, un vestiar pentru arbitri, va trebui să fie şi un îngrijitor 

al construcţiei şi al terenului, eventual putem face o locuinţă socială pentru acesta, 

pentru că multe instalaţii, geamuri etc. au dispărut de acolo, in prezent nefiind păzit.  

Dl. Chiş Gheorghe – consilier:  la cap. Asistenţă socială s-a propus realizarea 

încălzirii centrale la Creşă. Pentru Reabilitare pod  Moka s-a propus suma de 80 mii lei, 

pentru reabilitare ştrand 77 mii lei, reabilitare locuinţe sociale – 230 mii lei, 

îmbunătăţirea sistemului de apă – 821 mii lei, achiziţionare apometre şi calorimetre, cap 

Transporturi – suma de 190 mii lei. La autofinanţate: cap. cheltuieli de personal – 

aceeași situaţie, suma nu este suficientă pentru tot anul. Vom aloca suma necesară 

pentru încălzirea casei de cultură. S-a propus suma necesară pentru serviciul de apă, 

achiziţionare aparat sudură şi a unei semiremorci. De asemenea avem nevoie de 

modernizarea pieţei agroalimentare. Intenţionăm în continuare, ca anual să renovăm 

câte o clădire in care funcţionează grupe de grădiniţă sau are destinaţia de şcoală. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: comisia analizând proiectul de buget am 

văzut că sunt mai multe solicitări din partea asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase, 

pentru activităţi culturale – propunerea EMNP să se aprobe doar după ce prezintă o dare 

de seamă asupra cheltuielilor pe 2013. Am fost surprinsă de faptul că, pentru Asociaţia 

PRO VALEA LUI MIHAI s-a alocat suma 81 mii lei, ştiam de suma de 40 mii lei 

pentru organizarea Festivalului Salcâm in Floare. M-a surprins acest fapt, consider că 

trebuia să ştim din timp de această sumă, care este destul de mare, pentru ce s-a cheltuit 

nu ulterior să aflu că acestei asociaţii i s-a alocat o altă sumă şi pentru ce a fost cheltuită. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: fiecare primărie are o asemenea asociaţie/fundaţie, 

este o formă legală pentru a se efectua unele cheltuieli pe care nu le poate efectua ca 

autoritate locală. Această fundaţie poate prezenta o dare de seamă asupra activităţii 

financiare a Asociaţiei şi o va şi prezenta când se va încheia anul financiar, aşa cum s-a 

făcut şi o prezentare a cheltuielilor după ce s-a finalizat situaţia financiară a festivalului 

Salcâm in floare. Nimeni nu a băgat banii in buzunar, această sumă a fost cheltuită 

pentru scopuri bine definite şi veţi fi informaţi la încheierea anului financiar, in 

conducerea acestei asociaţii este dl. consilier Nagy Laszlo – aici prezent, contabilitatea 

este condusă de dl. consilier local Chiş Gheorghe, Consiliul Local va fi informat. 
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D-ra Czegledi Iulia – consilier: pentru suma de 41 mii lei nu am văzut vreo 

solicitare, noi ca şi consilieri ai EMNP sau eu ca membru al comisiei de buget să aflăm 

ulterior? Noi cei patru consilieri avem o propunere: asociaţiile şi fundaţiile care solicită 

sume din bugetul local, să deţină 30% din suma considerată ca necesară pe an, să nu 

aştepte totul de la noi, să acceseze programe de finanţare. Eu in continuare aştept 

răspuns concret pentru ce s-a cheltuit această sumă de 41 mii lei. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt tot felul de solicitări, asupra cheltuielilor care 

au fost efectuate prin această asociaţie din sumele alocate din bugetul local, se va 

prezenta un raport asupra activităţii financiare pe anul 2013. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: in multe cazuri asociaţiile şi fundaţiile 

nu au nici partea de cofinanţare pentru proiecte, este motivul pentru care apelează la 

bugetul oraşului, noi trebuie să-i ajutăm, nu să le îngreunăm activitate. În multe cazuri 

au depuse proiecte. 

Pap Sandor – consilier: consider că nu ulterior trebuie să aflăm despre 

alocarea sumelor, dorim să se prezinte pentru ce s-a cheltuit suma de 41 mii lei, vreau să 

ştiu cine se face responsabil de alocarea acestor sume fără să ştim, poate nici ceilalţi 

membri ai comisiei de buget nu ştiu. 

Chiş Gheorghe – consilier: in ceea ce priveşte darea de seama a asociaţiilor – 

fundaţiilor şi eu consider că nu ar trebui să alocăm sume dacă nu am văzut ce s-a făcut 

în anul 2013 din sumele alocate, ar trebui să aibă o parte de cofinanţare de 30% care se 

poate realiza, cu mici excepţii. Asociaţia PRO VALEA LUI MIHAI, a primit sume care 

nu au fost poate discutate in comisia I., eu fac contabilitatea asociaţiei, dacă nu aveţi 

încredere in UDMR vă rog să aveţi încredere în mine, oricând aveţi nevoie de 

informaţii, vă stau la dispoziţie, bilanţul anului 2013 nu este încheiat, dar vă vom 

informa despre toate veniturile şi cheltuielile asociaţiei la încheierea anului financiar. La 

aprobarea bugetului pe anul 2013, s-a alocat o sumă pentru susţinerea asociaţiilor şi 

fundaţiilor, cadru care nu a fost depăşit prin alocarea acestei sume. 

Szilagyi Ferenc – consilier: eu am încredere în dl. Chiş – dar sunt lucruri pe 

care dorim să vedem in scris, am dori să vedem scriptic ce s-a întâmplat cu această sumă 

şi cred ca nimeni nu doreşte să fie chemat la D.N.A. pentru această sumă, chiar dacă 

colega noastră d-ra Czegledi nu ar fi fost de acord cu transferul acestei sume, ar fi trecut 

voi fiind majoritari. 

Aş dori să întreb de ce nu se face dare de seamă asupra sumei date din bugetul 

local pentru fundaţii şi asociaţii? Şi ei pot accesa finanţări prin proiecte de finanţare, au 

nevoie de cofinanţare, ar trebui să deţină această sumă din cotizaţii, sponsorizări etc. nu 

să aştepte să fie susţinuţi cu sume din bugetul local. 

Chiş Gheorghe – consilier: am solicitat dări de seamă, majoritatea acestora 

sunt depuse, mai puţini sunt cei care nu au depus, poate vor depune mai târziu. Am cerut 

dări de seamă, sunt depuse, sunt organizaţii civile care nu dau prea mare importanţă 

hârtiei, dar vom insista. Nu am făcut ilegalităţi, nu am cheltuit banii publici, dar ceea ce 

am aflat astăzi este infracţiune pedepsită cu închisoare. Nu cred că nu aţi fost informaţi 

permanent, dacă nu altfel prin răspunsurile pe care le-aţi primit la solicitările transmise 

de Dvs. în scris.  

Suma de 41 mii lei va fi justificată, la depunerea bilanţului – termenul de 

depunere este luna mai a anului următor exerciţiului financiar.  
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Szilagyi Ferenc – consilier: nu este suficient să facă dare de seamă în scris, nu 

este sigur că evenimentul s-a organizat, să se depună dovezi, fotografii, articole din ziar, 

dovezi concrete că evenimentul pentru care s-a alocat o anumită sumă a fost organizat. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: oamenii sunt delăsători, poate trecem cu vederea 

faptul că după mai multe solicitări nu a depus o asemenea dare de seamă, dl. Chiş a 

venit cu propunerea ca cei care solicită sume din bugetul local să depună prima dată o 

dare de seamă asupra cheltuielilor din anul precedent, aceasta să fie condiţia de a i se 

aloca şi în anul în curs o anumită sumă pentru susţinerea activităţii. 

Eu am grijă de reputaţia mea, eu personal nu iau de la nimeni nici un leu, dacă 

în jurul meu sunt oameni delăsători, nu se îndeplinesc actele administrative. Eu dacă mă 

distrez la un spectacol sau un bal nu înseamnă că eu mă distrez pe banii Dvs. eu nu bag 

nici un leu in buzunar, aţi mai făcut plângeri împotriva noastră, probabil că urmează şi 

in continuare, dar eu ca ordonator de credite îmi asum răspunderea pentru ceea ce 

semnez şi vă asigur că nu semnez ceva pentru care pot fi atacat sau luat la răspundere.  

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

Hotărârea nr.11/29 ianuarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal 

 

Pct.15 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea cesiunii unui 

contract de lucrări. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt câteva proiecte care pot fi trecute la Axa II 

POR – proiecte pentru renovare clădiri şcoli, eligibile fiind acele lucrări care au rămas 

nefinalizate din lipsa fondurilor – acest proiect a fost început in anul 2008, proiect in 

valoare de 2,1 milioane lei, din care 300 mii lei au fost alocate din fondurile Min. 

Învăţământului. Avem promisiuni să primim finanţare dacă depunem proiectul in cadrul 

acestei axe POR 

Dl. Krizsan Csaba – consilier: s-au întocmit 2 proiecte in 2007, unul fiind 

acesta despre care vorbim,  s-a primit suma de 100 mii lei la început, s-a scos la licitaţie 

– adjudecat de S.C. DOMINIUM S.R.L. din cei trei ofertanţi care au participat la 

licitaţie, s-a prelungit contractul in speranţa că se va primi şi in continuare finanţare – nu 

a fost aşa, se propune cesionarea deoarece unităţile de învăţământ nu pot accesa fonduri 

prin POR, conform proiectului ar fi realizate 12 săli de clasă de care avem mare nevoie, 

nu ar mai trebui să închiriem săli de la pompieri. 

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

Hotărârea nr.12/29 ianuarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

DIVERSE: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: au fost depuse cereri prin care se 

solicită sprijin prin sume din bugetul pe anul 2014, acestea vor fi analizate cât de repede 

şi vi le vom prezenta. Propunerea in proiectul de buget pentru susţinerea unor fundaţii, 

asociaţii, organizaţii civile anul acesta este de 300 mii lei, anul trecut a fost de 330 mii 

lei. Probabil că vor mai fi solicitări, oricum suma de 300 mii lei nu va fi depăşită.  

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisia II: 

Dl. Rad Daniel – solicită concesionarea unui teren de 3.300 mp aferent unor 

clădiri proprietate personală, după schiţa făcută de mână fără prea multe date concrete 

construcţiile sunt prea mici pentru a se proceda la concesionare directă a unei asemenea 

suprafeţe, am solicitat acte privind proprietarii clădirilor s-au depus, să vedem cât este 

terenul aferent clădirilor, comisia propune concesionarea suprafeţei de 22 m x 18 m. 
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Dl. Csengeri Csongor – preşedinte al Comisiei III: nu au fost cereri. 

 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte de şedinţă: s-a depus o sesizare din partea 

locatarilor din blocul de deasupra CBA şi barului care a fost închiriat prin care se 

solicită  să nu se avizeze funcţionarea barului, poziţia noastră: sesizarea trebuia depusă 

la ORC care nu emite autorizare pentru alimentaţie publică, dacă nu s-a obţinut acordul 

vecinilor, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, ţinând cont de faptul că nu există 

constituită o asociaţie a proprietarilor. 

Ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni, este propus dl. Gnandt 

Janos, propunerea se aprobă in unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.13/29 ianuarie 

2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

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

prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

     Gazsi Ianos-Zsolt                                       Todor Maria 


