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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 august 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.254/2014. 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, d-na Suto Eva – din partea ziarului Reggeli Ujsag şi dl. Rencz Csaba – din partea 

ziarului Bihari Naplo.  

Dl.  Horvath Sandor - 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 iulie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de 

zi a şedinţei de azi  - propunerea supusă votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se  

Hotărârea nr.62/29 august  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Dl. Nyako Iozsef – primar:  

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea asistenţilor personali ai 

persoanelor încadrate în gradul de handicap din oraşul Valea lui Mihai, pe semestrul I. 

2014 – întocmit de d-na Magyar Anna – inspector resurse umane. 

 

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014. 

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

hotărâre iniţiat. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: sunt modificări minimale, la solicitare, am 

avizat suplimentarea bugetului Şcolii gimnaziale „Zelk Zoltan” – 63 mii lei pentru 

reparaţii la grădiniţa cu program prelungit. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: dacă este posibil, ar trebui să suplimentăm 

această sumă cu suma necesară pentru schimbarea gresiei şi pe holul acestei unităţi, cred 

că suma de 2.000 lei ar fi suficientă pentru această lucrare. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier: ar fi multe lucrări de executat şi pereţii ar 

trebui reparaţi pe hol la această grădiniţă, ar trebui schimbată pardoseala şi în sălile de 

clasă, din păcate nu avem resurse suficiente pentru a reuşi renovarea completă a clădirii. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: pe parcursul anului sunt tot felul de asemenea 

cereri, din păcate nu avem sumele necesare, cu greu s-a putut aloca şi suma de 63 mii 

lei, pe holul grădiniţei ar fi şi alte lucrări de realizat, dar nu avem de unde. Dacă reuşim 

să alocăm mai mulţi bani se vor executa lucrările de renovare necesare. 

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

Hotărârea nr.63/29 august 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 
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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 pe trimestrul II. 2014. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: din veniturile prevăzute pe acest an s-au 

încasat venituri în procent de 45,37 %, iar la partea de cheltuieli un procent de 44,7% 

din cheltuielile totale prevăzute pe anul 2014. 

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

Hotărârea nr. 64/29 august 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind cumpărarea unor 

imobile – teren situate în intravilanul oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Imobilele - teren sunt proprietate privată a d-lui Ridli Oliver şi a d-lui 

Kovacs Istvan, pe care a fost edificat WC - public, de ani de zile vin cu tot felul de 

pretenţii, ne ameninţă cu acţiunea în judecată, cele două loturi împreună sunt în 

suprafaţă de 1100 mp. Pentru ca să putem da eventual o altă destinaţie clădirii, trebuie 

să fie în întregime proprietatea oraşului, astfel putem emite autorizaţie de construcţie ori 

orice altă documentaţie. Vrem să extindem piaţa agroalimentară, să desfiinţăm piaţa de 

vechituri, să ridicăm puţin zidurile la fostul sediul al Primăriei, să putem da o altă 

înfăţişare centrului oraşului. 

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

Hotărârea nr. 64/29 august 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – 

teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Dacă vrem să cumpărăm, trebuie să şi vindem ca să ne permitem 

cumpărarea de imobile. În construcţia în cauză, a funcţionat arhiva Şcolii, face corp 

comun cu proprietatea d-lui Ardelean Ioan. Arhiva va fi mutată în clădirea de pe str. 

Ady Endre nr.21, aţi văzut că se lucrează pentru renovarea clădirii, urmând să fie dată  

în administrare Şcolii Gimnaziale. Încercăm să inventariem imobilele din proprietatea 

oraşului, avem imobile în special clădiri cărora nu le putem da nici o destinaţie, vom 

propune vânzarea acestora pentru a putea achiziţiona imobile pe care le vom putea 

utiliza în viitor. 

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

Hotărârea nr.65/29 august 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 

gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a terenului cu nr. cadastral 372 pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală. 

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

hotărâre iniţiat. Acest teren a fost atribuit unei persoane care a renunţat în luna mai a 

fost cuprins pe proiectul de hotărâre aprobat de Dvs. în şedinţa din luna mai 2014 şi se 

propune atribuirea d-lui Varga Robert. 
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se 

Hotărârea nr.66/29 august  2014 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal: „Modificare UTR nr.1 – reglementarea zonelor mixte – oraşul 

Valea lui Mihai, judeţul Bihor” 

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

hotărâre iniţiat. În acest PUZ sunt cuprinse următoarele străzi: Republicii, Marton Aron, 

o parte din Calea Revoluţiei, dorim să declarăm unele clădiri monument istoric – de ex. 

clădirea administrativă a oraşului, acest plan urbanistic zonal reglementează suprafaţa 

construibilă, pentru care clădiri nu vom acorda autorizaţie de demolare. În această zonă 

nu vom emite autorizaţii pentru activităţi industriale în această zonă, avem şi unităţi 

comerciale şi de prestări servicii. Nu aduce atingere unităţilor de prestări servicii 

autorizate înainte de aprobarea acestui plan urbanistic. 

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

Hotărârea nr.67/29 august  2014 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 8 : Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de 

locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, 

construite prin programul ANL, destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, strada  

Hunyadi Janos.  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul 

de hotărâre iniţiat de comisia IV. Am primit Raportul comisiei de analiză a cererilor, s-

au efectuat anchetele sociale, în baza punctajului s-a întocmit lista de priorităţi, de 

asemenea se propune o respingere întrucât solicitantul nu a fost găsit la adresa indicată. 

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

Hotărârea nr.67/29 august  2014 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 9: Diverse: 

CERERI: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: 

1. Dl. Szilagyi Istvan şi soţia Szilagyi Anca – a depus o ofertă de închiriere a 

suprafeței de 887 mp ocupată de fostul şopron de combustibil din curtea blocurilor , din 

care 357 mp sunt 2 proprietari diferiţi – în această propunere nu au specificat dacă sunt 

de acord cu vânzarea terenului, nu au fost în localitate la data şedinţei comisiei de 

negociere, înaintea au afirmat că sunt de acord cu vânzarea, vom relua această discuţie. 

2. P.D.L. - Bihor solicită un spaţiu pentru sediu al partidului – vom verifica 

dacă mai sunt birouri în clădirea veche a Primăriei oraşului, care pot fi închiriate. 

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisia II – prezintă următoarele: aceeaşi 

cerere a fam. Szilagyi a ajuns şi la comisia noastră, precum şi solicitarea P.D.L. - Bihor.  

D-na Biri Erzsebet: a depus solicitarea pentru a se efectua lucrări de curăţire a 

imobilului de pe str. Vorosmarthy – proprietatea unei persoane cu handicap, care în 

prezent este internată într-un azil, precum şi executarea unui trotuar în faţa a 6 case pe 

aceeaşi casă. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am luat legătura cu rudele familiei proprietarei 

Kiss Eniko, aceasta suferă de schizofrenie, este într-un spital din Baia Mare, unchiul 
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acesteia este de acord să achite contravaloarea lucrărilor de salubrizare. D-na Biri a 

depus această petiţie cu intenţia de a solicita executarea trotuarului.  

Dl. Csengeri Csongor – consilier: doresc să demisionez din funcţia de 

preşedinte al comisiei de învăţământ a Consiliului Local, din cauza multitudinii de 

activităţi pe care le am de realizat şi în calitate de director al şcolii, voi depune demisia 

şi în scris, vă rog să vă gândiţi la un locuitor.  

Dl. Karsai Iozsef-Attila – viceprimar: după cum ştiţi astăzi la orele 13,00 

vom inaugura centrul de permanenţă medicală, am încercat să trimit invitaţiile, vă 

aşteptăm la inaugurarea centrului.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: am primit lucrarea de la OTP BANK cu proiectele 

pe care le putem realiza prin accesare de fonduri am încercat să o prezentăm dar au 

participat destul de puţi consilieri locali, doresc să o prezentăm în şedinţa de luna 

viitoare, se pot face propuneri de modificare, sugestii şi opinii pentru modificare.  

Dl. Pap Sandor – consilier: sunt probleme cu apa potabilă – este foarte 

murdară, vă rugăm să ne informaţi cu privire la măsurile ce se întreprind pentru 

remedierea acestei probleme. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: după câte ştiu, de când s-au spălat conductele nu 

am mai primit reclamaţii, am solicitat ca săptămânal, să se aducă câte 10 probe din zone 

diferite ale oraşului. Probele se fac de către oamenii noştri împreună cu proprietarul, atât 

din bucătărie cât şi din baie. Acest sistem de curăţare nu este atât de optim pe cât ne-am 

aşteptat, sunt depuneri care se ridică ca urmare a consumului mare, apa este tulbure, dar 

după analizele efectuate, parametri bio - chimici sunt în limite normale. Probleme cu 

presiunea apei nu sunt, nici la blocuri. La Jimbolia este un sistem foarte bun de curăţare 

a apei potabile. Totul depinde de sumele de care dispunem, pentru orice intenţionăm să 

realizăm, avem nevoie de bani. Aşteptăm punerea în aplicare a proiectului POS mediu şi 

sperăm că vom fi şi noi printre localităţile eligibile şi vom primi finanţare. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: curăţarea conductelor este necesară şi la mine 

acasă s-a întâmplat să folosim maşina de spălat cu apă tulbure, dacă este posibil să se 

facă popularizare mai mare că se face curăţarea conductelor, se pare că nu ajunge 

popularizarea pe site-ul oraşului sau ziarul Bihari Naplo, o mare parte din populaţie nu a 

luat la cunoştinţă de aceste lucrări şi au folosit maşinile de spălat sau au fotografiat şi au 

postat pe diferite sit-uri de socializare, apa care a curs la robinete. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: salută prezenţa dl-ui Bujanovics Ede şi a d-nei 

avocat Iung Ildiko care reprezintă interesele fam. Bujanovics, am dorit să  clarificăm 

situaţia clădirii care a fost spitalul oraşului, aceasta a fost restituită fostului proprietar. În 

anul 2000 o sentinţă judecătorească recunoaşte dreptul de proprietate al vechiului 

proprietar, iar în anul 2007 a fost intabulat în baza certificatului de moştenitor, d-na 

avocat ne va prezenta situaţia şi ce propuneri şi cerinţe are dl. Bujanovics în vederea 

sistării acestui lung proces, puteţi pune întrebări, să faceţi propuneri şi să ajungem la o 

înţelegere, ca să punem capăt acestor lungi procese şi cheltuieli din partea ambelor părţi. 

D-na Iung Ildiko – avocat: vorbim despre două acţiuni, având ca obiect – 

fostul castel şi separat, parcul dendrologic. În ceea ce priveşte clădirea – avem trei 

sentinţe judecătoreşti – prin care se constată că imobilul – castelul şi parcul s-a preluat 

fără titlu: a fost un  Decret nr. 18 – primul abrogat în 1990, iar în anul 1967 prin 

prescripţie printr-un act emis de fostul consiliu popular. Înalta Curte a statuat prin 

sentinţă că în cazul imobilelor preluate fără titlu, vechii proprietari nu au pierdut dreptul 

de proprietate decât scriptic. În anul 2000 – clădirea cu două numere topografice şi cca 
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7000 mp. Pe parcurs au fost modificări care nu sunt pe placul proprietarului, imobilul a 

fost preluat ca şi casă de locuit, ulterior s-a făcut spital. Cu timpul valoarea clădirii s-a 

diminuat s-au făcut distrugeri, s-au furat bunuri. Dl. Bujanovics a intabulat clădirea şi 

teren 7000 mp. Oraşul a pornit un proces pentru  recuperarea cheltuielilor de investiţii şi 

recunoaşterea dreptului de proprietate asupra părţii noi, precum şi drept de superficie 

pentru acces în partea de clădire de la etaj. Dl. Bujanovics solicită chirie din anul 2000 

pentru lipsa de folosinţă, de asemenea solicită să se plătească c/val. clădirilor demolate. 

Înalta Curte a retrimis la instanţa de fond, rejudecarea poate dura cca 7-8 ani, totul se 

distruge, cresc sumele datorate unul altuia. Propunem ca oraşul să retragă acţiunea şi să 

nu pretindă nimic, la fel şi dl. Bujanovics renunţă la pretenţii, cu condiţia de a se restitui 

parcul dendrologic. Conform Legii nr. 165/2013 – comisiile locale dacă sunt solicitări 

pentru restituirea de bunuri proprietate publică acestea să fie trecute în proprietate 

privată şi restituite. Dacă ne înţelegem, suntem dispuşi să renunţăm la celălalt proces şi 

la toate imobilele teren atât de la restituirea în natură, cât şi la despăgubiri pentru 

terenurile ocupate de clădiri – proprietate privată situate în afara gardului care 

împrejmuieşte fostul conac, cu condiţia să ni se restituie parcul – acea suprafaţă de 

cca.29.000 mp. Dvs. renunţaţi la pretenţii, renunţăm şi noi la orice pretenţii, retragem 

toate acţiunile din instanţă. Pentru aceasta este nevoie de acordul Consiliului Local şi de 

semnătura şi ştampila d-lui Primar. Eu am adus Decizia de restituire a conacului fam. 

Bethlen care a fost în proprietatea Ministerului Culturii şi a fost renovat în totalitate, 

folosit ca şi muzeu, au fost restituite şi alte imobile vechilor proprietari, fără să se 

pretindă despăgubiri pentru investiţiile efectuate. Cunoaşteţi că şi castelul din Sinaia s-a 

restituit Regelui Mihai fără a se solicita despăgubiri. Nu ştiu de ce în această comună , 

după ce s-a confiscat toată averea, să mai şi plătească pentru ce s-a construit, clădirile s-

au distrus, o parte au fost demolat şi mai solicitaţi să şi plătească, dar ne putem înţelege 

dacă sunteţi şi Dvs. de acord. Vă pot arăta în Legea 165 articolul potrivit căruia 

Primăriile trebuie să schimbe din proprietatea publică în proprietate privată pentru a fi 

posibilă restituirea, am decizia de restituire a castelului de la Izvorul Crişului. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: d-na avocat a vorbit şi de terenurile din spatele 

castelului, acestea au fost parte din moşia fam. Bujanovics, vorbesc de cele trei străzi 

din Tabla, aici sunt construite case proprietate privată, noi putem evacua zeci de familii 

să restituim acele terenuri, dar pentru aceste terenuri se propune acordarea de 

despăgubiri în condiţiile legii speciale, că Dvs. renunţaţi şi la despăgubiri în cazul 

restituirii parcului, nu influenţează bugetul local, noi vorbim despre ceea ce poate sau nu 

restitui oraşul. Este o reglementare în Legea nr.165 potrivit căruia nu putem restitui în 

natură mai mult de 50 teren arabil. D-lui Bujanovics i s-a reconstituit dreptul de 

proprietate asupra 10 ha teren cu Legea 18 – tip cernoziom, iar în mandatul meu s-a 

reconstituit asupra unei suprafeţe de 40 ha teren nisipos. Ar fi ideal să discutăm cu 

proprietarul, acesta este motivul pentru care dl. Bujanovics este aici, întrebarea este dacă 

va fi dl. Bujanovics acest proprietar sau continuăm aceste procese, aş aş dori să 

finalizăm aceste procese, să ne înţelegem, din păcate noi ca u.a.t. avem şanse minime de 

câștig, mai ales dacă acţiunea va ieşi din hotarele ţării, se va da dreptate vechiului 

proprietar. Dacă aveţi întrebări le puteţi adresa, să clarificăm situaţia şi să adoptăm o 

hotărâre pertinentă. 

 Dl. Gazsi Ianos-Ianos – consilier: aş dori să vă reamintesc că în şedinţa 

Consiliului Local de luna trecută a fost prezentată oferta unui Birou de Avocatură, am 

propus să se revadă şi dosarul d-lui Bujanovics atât actele întocmite în dosarul depus la 
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Legea nr.10 cât şi cel aflat pe rolul instanţelor, să vedem ce părere au aceştia merită să 

continuăm acţiunile în instanţă sau nu, aş dori să subliniez că nu întâmplător acţiunea 

aflată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a trimis spre rejudecare la instanţa de 

fond. Sunt de acord ca vechii proprietari să-şi primească înapoi bunurile, dar să nu 

uităm că acele castele restituite de care vorbeşte d-na avocat au rămas aşa cum au fost, 

fără să se construiască în plus, iar la castelul Bujanovics au fost adăugate etajul şi alte 

construcţii pe orizontală, care depăşesc vechea construcţie. Conform expertizei, s-a 

constatat că etajul de pe clădire nu a fost construit din materialele rezultate din 

demolarea unor corpuri de clădire care au existat iniţial, întrucât sunt planşee de beton şi 

B.C.A., care nu aveau cum să provină din construcţiile demolate.  Şi Dvs. reprezentaţi 

fam. Bujanovics pentru onorariu şi vă luptaţi pentru clientul Dvs. Acel birou de avocaţi 

să studieze dosarele, să ne facă propuneri în scris şi vom putea şi noi hotărî. 

D-na Iung Ildiko – avocat: s-a construit şi s-a demolat fără autorizaţie, nu 

avem date cu privire la soarta materialelor rezultate din demolări – şi aceasta nu este 

vina noastră ci a oraşului, pentru că avem dovada că nu s-a solicitat autorizarea 

demolării, nu ştim dacă s-a refolosit materialul sau nu, aceasta a presupus expertul, 

imobilul a fost preluat fără titlu, nu a ieşit din proprietatea noastră. S-a construit în plus, 

valoarea construcţiilor noi s-a amortizat, dar valoarea clădirii pentru proprietar respectiv 

fam. Bujanovics, cu cât a scăzut? Dacă Dvs. mi-aţi oferi 10 mii lei să evaluez situaţia 

cauzei Bujanovics, poate aş spune să-mi daţi 15.000 lei şi introduc acţiune în instanţă.  

Nu aveţi nevoie de un birou de avocatură, după câte cunosc eu aceste birouri dacă aveţi 

sau nu şanse de câştig imediat vă propune acţiunea în instanţă,  pentru că au onorariu de 

avocat şi taxele de timbru pentru stat sunt imense, aveţi nevoie eventual de părerea 

Avocatului Poporului, acesta fiind neutru nu are vreun interes economic. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: aş dori să ştiu cât a plătit oraşul pentru proces 

de la începuturi până în prezent? 

D-na Todor Maria - secretar: până în prezent am achitat expertiza tehnică 

comandată de noi, cheltuieli de judecată nu am plătit pentru că nu avem o sentinţă 

definitivă, iar cu d-na av. Pop Lavinia avem un contract de asistenţă şi reprezentare 

juridică care se achită lunar, reprezentarea fiind pentru toate cauzele în care oraşul este 

parte în proces. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: permiteţi-mi să-mi exprim părerea mea personal: 

ne judecăm de mai mulţi ani, imobilul a trecut în proprietatea statului, ne luptăm pentru 

ceva care poate peste 7 – 8 ani cf. sentinţei instanţei de judecată va fi a oraşului, dar 

poate că oraşul nu poate investi ca un proprietar privat. Noi să plătim un avocat care să 

ne reprezinte la fel cum d-na av. Iung apără interesele clientului său, este posibil să 

avem câştig de cauză, dar gardul cu care este împrejmuit fostul conac se distruge, 

clădirea se distruge, dacă ne înţelegem şi nu continuăm procesul, iar dl. Bujanovics se 

angajează că va păstra destinaţia, va întreţine imobilul, noi am dori să nu fie închis 

pentru public, iar dacă intenţionează să înstrăineze imobilul, oraşul să aibă drept de 

preemţiune dacă se consideră că este benefic pentru oraş şi putem face ceva cu acest 

imobil, care nu este al oraşului a intrat în proprietatea noastră ca urmare a confiscării. 

D-na Iung Ildiko – avocat: din păcate se fură tot din jurul imobilului, 

cărămizile din gard, s-a furat poarta de intrare, capacele de pe gurile de canal, starea 

clădirii este deplorabilă, am făcut fotografii în interior şi în exterior, dacă ne vom judeca 

încă 7-8 ani de nu mai mult, nu va rămâne nici urmă de gard. Dl. Bujanovics plăteşte un 

paznic, măcar ce există să fie păstrat. Pe mine nu mă interesează în acest caz onorariul 
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de avocat ci prietenia cu fam. Bujanovics, în general respectarea proprietăţii private. 

Potrivit Legii nr. 10 clădirile se restituie în starea în care se află în prezent, în judeţul 

Mureş nu s-a cerut despăgubiri de la vechii proprietari pentru nici o clădire.  

D-na Todor Maria - secretar: d-na avocat omite să menţioneze alte prevederi 

din Legea nr.10, potrivit cărora în cazul imobilelor cărora le-au fost adăugate pe 

orizontală şi/sau verticală corpuri noi peste 100% faţă de forma iniţială şi dacă părţile nu 

convin altfel, foştilor proprietari li se acordă sau propun măsuri reparatorii prin 

echivalent. La fel este şi în cazul clădirii în care a funcţionat spitalul şi aceste prevederi 

au fost aduse la cunoştinţa Dl. Bujanovics, dar nu a fost de acord decât cu restituirea în 

natură. Acţiunea în revendicare a fost introdusă înainte de anul 2001, când a intrat în 

vigoare Legea nr.10, iar dl. Bujanovics a suspendat acţiunea în instanţă şi a depus o 

notificare în baza legii speciale, iar în anul 2007, deşi acţiunea a fost suspendată, 

avocatul de la acea dată a d-lui Bujanovics a solicitat perimarea pe motivul că, deşi 

oraşul Valea lui Mihai a solicitat recurs - acesta nu a fost motivat, motivarea lipsind 

pentru că între timp acţiunea a fost suspendată de către reclamantul Bujanovics Ede. 

Potrivit Legii 10/2001 în cazul acţiunilor în revendicare pe rolul instanţelor de judecată 

în momentul intrării în vigoare a legii nr.10/2001 pot fi continuate sau pot fi suspendate 

şi depuse notificările prevăzute de legea specială. Am fost informaţi despre suspendare 

şi dl. Bujanovics a depus prin executor judecătoresc notificarea în baza legii nr.10, dar 

nu am ştiut că în anul 2007 s-a solicitat perimarea acţiunii în revendicare potrivit 

dreptului comun. Afirmaţi că aveţi o sentinţă definitivă din anul 2000, dacă din acel 

moment dl. Bujanovics aşi-a redobândit proprietate, de ce s-a mai depus notificarea în 

baza legii speciale? Pentru că a fost proprietar? Clădirea a fost predată potrivit sentinţei 

cu cca 7200 mp, să menţionăm şi faptul că intabularea s-a făcut în CF în baza 

Certificatului de moştenitor întocmit de dl. notar Juhasz, dl. Bujanovics fiind moştenitor 

al imobilului clădire cu două nivele P+1, deşi cunoaştem din vechile documente şi 

fotografii că acel imobil-clădire a avut un singur nivel. Poate face obiectul discuţiei doar 

restituirea terenului - parc de cca 29.000 mp. De altfel, ceea ce d-na avocat nu 

pomeneşte, potrivit Art.15 din Legea nr.165/2013: Cererile vizând restituirea 

terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive, formulate potrivit Legii nr. 

10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează cu 

respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu condiţia ca această suprafaţă 

să nu fi fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar. Potrivit cărţii funciare 

terenul la data preluării a fost teren arabil, respectiv grădină. 

D-na Iung Ildiko – avocat: s-a construit, dar s-a şi demolat, s-au făcut în 

modificări în interior, cred că dacă noi vom solicita c/val porţii de la intrare, a gardului, 

readucerea clădirii la starea în care a fost în momentul deposedării, inclusiv a clădirilor 

demolate, precum şi lipsa de folosinţă începând cu anul 2000, nu ştiu cine va fi cel mai 

care va avea de câştigat şi cine va pierde. Noi plătim impozit pentru acest imobil din 

anul 2000, dar am încheiat procesul verbal de predare primire în anul 2013. Nu ştiu un 

parc cum poate fi teren agricol, acesta totdeauna a fost parc. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: d-na avocat vă contraziceţi, aţi amintit 

faptul că solicitaţi ca imobilul să fie readus la starea iniţială, tot Dvs. aţi afirmat că 

potrivit legislaţiei în vigoare imobilul se restituie în starea în care se află. 

D-na Iung Ildiko – avocat: în cazul în care nu solicitaţi c/val modificărilor 

efectuate, dar dacă sentinţa definitivă este din anul 2000, cum a putut solicita dl. 

Bujanovics suspendarea acţiunii în instanţă. 
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D-na Todor Maria - secretar: d-na avocat probabil că nu ştie că s-a solicitat 

suspendarea acţiunii în instanţă, sau nu vrea să ştie, dar eu pot să vă prezint încheierea 

în acest sens şi dacă nu ar exista această suspendare, iar sentinţa ar fi fost definitivă, vă 

întreb eu ce rost mai avea notificarea în baza Legii nr.10/2001? Eu nu ştiu ce destinaţie 

a avut terenul la data preluării în CF este teren agricol, respectiv grădină. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: restituirea imobilului în natură ar fi ideală, dacă se 

continuă procesele expertizele şi cheltuielile de judecată ar fi nişte cheltuieli mari pentru 

bugetul local, văd un pericol în apariţia de noi cheltuieli, să scoatem nişte sume de care 

nu dispunem, aşa cum a afirmat d-na avocat de 1,30 milioane lei. Dacă am fi convinşi că 

la sfârşitul proceselor vom avea un parc dendrologic ar fi normal să continuăm, dar este 

posibil să fim obligaţi la nişte sume de care nu dispunem. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: după câte ştiu dl. Bujanovics a comandat o 

expertiză tehnică care poate fi combătută cu o contraexpertiză suma vehiculată de d-na 

avocat nu este sigur că va fi aceeaşi sumă şi în contraexpertiză, de altfel şi noi avem o 

expertiză tehnică cu care dl. Bujanovics nu a fost de acord, deci eu vă rog să nu alarmaţi 

consilierii cu nişte sume  

Dl. Bujanovics Ede – imobilul în litigiu nu a fost niciodată proprietatea 

oraşului, a fost proprietatea părinţilor mei şi a strămoşilor mei de prin anul 1780, a fost 

confiscat, noi am fost deportaţi, imobilul a fost predat grănicerilor, iar la începutul 

anilor 60 s-a amenajat ca dispensar apoi ca spital. Am suspendat acţiunea în instanţă 

pentru că fostul primar mi-a promis că în baza Legii nr. 10/2001 vom rezolva situaţia 

restituirii. Potrivit legii 10 aceste imobile se restituie în natură dacă este posibil, pentru 

că statul nu are bani pentru despăgubiri. Au fost anexe care au fost demolate, nu s-a 

construit deloc mai mult decât a fost la data preluării 

Dl. Nagy Laszlo – consilier: m-ar interesa ce intenţionează dl. Bujanovics să 

facă în viitor cu acest imobil, noi am mai discutat oraşul ar fi interesat să cumpere să se 

amenajeze un parc frumos cu alei de promenadă în care să aibă acces populaţia, să fie 

deschis publicului. Am crescut în acea zonă şi văd cum se distruge. 

Dl. Bujanovics Ede: Familia nu intenţionează să vândă proprietatea, am doi 

copii, am nepoţi nu decid singur, dar, dacă s-ar ajunge la vânzare oraşul ar avea drept de 

preemţiune, după cum ştiu pentru parc se pot accesa fonduri europene, la fel şi pentru 

clădiri. Aş dori aibă o destinaţie care să fie de folos şi oraşului, eu de 60 de ani mă ocup 

de antichităţi, m-am gândit la un muzeu de antichităţi în castel, dar nu am reuşit, în 

Ardeal nu există un asemenea muzeu, nu există o clădire unde să se amenajeze un 

asemenea muzeu care să fie vizitat de o delegaţie din străinătate, s-ar putea accesa 

fonduri pentru realizare şi acesta să fie deschis publicului.  

D-na Iung Ildiko – avocat: ambele părţi pot solicita expertize, contraexpertize 

putem plăti zeci de mii de lei, iar clădirea se distruge pe zi ce trece, se fură tot, dacă  

cineva vrea să ne împiedice să ţină procesul pe loc, să încerce. Clientul meu ar amenaja 

o parte din clădire unde să se cazeze când vine în Valea lui Mihai, împreună cu familia. 

Prezintă art.6 din Legea nr. 165/2013: În termen de 60 de zile de la data primirii 

situaţiilor centralizate pe fiecare judeţ, Agenţia Domeniilor Statului şi Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor demarează procedurile legale necesare în 

vederea schimbării regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situaţiei 

centralizatoare, aflate în proprietatea publică a statului, şi trecerii acestora, în 

condiţiile legii, în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură 

sau, după caz, valorificării punctelor acordate potrivit prezentei legi. Eu consider că, şi 
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dacă vreţi luaţi sau nu luaţi la cunoştinţă, faptul că pe noi ne ajută legile, dacă nu suntem 

înţeleşi aici, mergem al Strasbourg,  dar eu propun să ne înţelegem. 

Dl. Csenegeri Csongor – consilier: este una dintre propunerile cele mai 

pertinente, totuşi cred că nu putem decide acum, avem nevoie de puţin timp să discutăm 

şi să decidem. Ar fi bine să avem un muzeu de antichităţi chiar dacă nu este proprietate 

oraşului ci a d-lui Bujanovics, dar este în Valea lui Mihai şi poate fi văzut, ar fi bine să 

avem o asemenea personalitate în oraş, să ne mândrim că a făcut ceva pentru noi şi să 

reprezinte oraşul pe unde se duce, avem mare nevoie de aşa ceva. Dar ni s-a întâmplat 

de multe ori să auzim promisiuni despre lucruri frumoase, dar am rămas doar cu 

promisiunile. Mai trebuie să discutăm despre această problemă. 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: consilierii PPMT sunt pentru restituire, acest 

imobil nu este al nostru, trebuie restituit şi nu mai avem nevoie de timp să decidem. 

Clădirea se distruge, parcul se distruge chiar luna trecută s-a tăiat un platan vechi, sunt 

puţine exemplare din această specie, iar dacă mai amântăm şi ne judecăm nu va mai 

rămâne nimic de văzut. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu vom decide în această şedinţă, dar să vă gândiţi 

că de acum încolo ne va costa bani, chiar dacă se restituie imobilul rămâne tot în oraş, 

posibil să fie reabilitat de Dvs. pentru noi ar fi ideal să fie un imobil frumos, din păcate 

avem destule clădiri care nu sunt reabilitate, proprietarii nu au posibilităţi financiare 

pentru executarea lucrările de reabilitare.  

D-na Todor Maria – secretar: să clarificăm o situaţie Consiliul local poate 

hotărî să retragă sau să continue procesele, restituirea în natură sau propunerea pentru 

acordarea despăgubirilor în condiţiile legii speciale nu este de competenţa consiliului 

local, soluţionarea notificării se face prin Dispoziţia primarului, în baza propunerii 

comisiei de analiză a notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001. 

D-na Iung Ildiko – avocat: consiliul local poate decide dacă renunţă la 

acţiunea în instanţă şi renunţăm şi noi la acţiunea noastră, în 2000 s-a pronunţat instanţa 

şi a recunoscut dreptul de proprietate al d-lui Bujanovics, de atunci noi venim la Dvs., 

cheltuim pe combustibil, pe o persoană care conduce maşina şi nu se întâmplă nimic, 

noi avem bonuri de benzină pe trei ani retroactiv, pentru deplasările la Valea lui Mihai, 

convenţia cu un şofer plătit, dacă nu hotărâţi să ne înţelegem şi să acceptaţi propunerea 

noastră, vom solicita decontarea acestor cheltuieli, noi venim lunar de la Târgu Mureş, 

dar fără rezultat. Dacă aveţi bani să plătiţi un birou de avocatură, aveţi bani şi să ne 

decontaţi cheltuielile. Vom solicita despăgubiri şi pentru stricăciunile cauzate clădirii 

precum şi onorariu avocat, puteţi discuta, suntem dispuşi să revenim peste două-trei ore 

şi să facem o înţelegere şi la termenul din 8 septembrie şi din 9 octombrie, noi suntem 

dispuşi să ne retragem acţiunea din instanţă. Prea des nu putem veni decât pe cheltuiala 

Dvs. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: am ascultat informaţiile, dacă privesc totul ca 

om - proprietatea trebuie restituită, dar noi suntem consilieri şi reprezentăm interesele 

oraşului, consider că ar fi iresponsabilitate din partea noastră să decidem în şedinţa de 

astăzi pe baza informaţiile deţinute în acest moment. Ca om sunt de acord cu restituirea, 

ca şi consilier nu pot să mă pronunţ pro sau contra, nu pot să spun nici da, nici nu, 

trebuie să studiem şi să ne consultăm, eu fiind economist nu mă pricep la problemele de 

drept. În baza informaţiilor deţinute în acest moment, eu nu pot să decid, dacă este 

nevoie să solicităm părerea avocatului poporului. Am primit nişte informaţii pe care le-

am auzit pentru prima dată, timpul este scurt, dar eu nu pot să decid în acest moment. 
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Dl. Gazsi Ianos-Ianos – consilier: De legalitatea şedinţelor şi a hotărârilor 

noastre răspunde d-na secretar, părerea mea este identică cu cea a d-nei secretar, putem 

noi să vorbim vrute şi nevrute dar d-na secretar poate să ne spună ce este legal şi ce nu. 

Eu nu am afirmat faptul că nu sunt de acord cu restituirea proprietăţii în totalitate, eu am 

vorbit de corpurile nou construite, de ce nu folosiţi parterul clădirii. Nu sunt eu cel 

competent să vin cu propuneri, dacă vom primi o părere a unui specialist atunci vom lua 

o decizie pro sau contra. 

Dl. Horvath Sandor – preşedinte de şedinţă: nu se va adopta o hotărâre în 

acest sens, vom relua discuţia, din păcate nu mai avem timp să continuăm întrucât 

urmează acel program stabilit pe ora 13,00, şedinţa se încheie. 

 

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

prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

     Horváth Sándor-Krisztián                                        Todor Maria 


