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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 noiembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.360/2014. Sunt prezenţi 13 consilieri în funcţie (lipseşte: d-ra 

Czegledi Iulia şi dl. Szilagyi Ferenc - consilieri) cei doi consilieri supleanţi al căror 

mandat urmează a fi validat şi vor depune jurământul, 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 şi d-na Szabo Eva – Regelli Ujsag.  

Dl.Karsai Jozsef-Attila - 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 12 noiembrie 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.93/28 noiembrie  2014 - parte integrantă din prezentul 

proces-verbal.  

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local al d-lui Marian Alexandru 

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

hotărâre iniţiat. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte al comisiei de validare a Consiliului Local 

al oraşului Valea lui Mihai, prezintă Procesul verbal întocmit în urma examinării 

propunerii de validare a mandatului celor doi consilieri supleanţi şi verificării respectării 

dispoziţiilor legale, cu propunerea de validare a mandatului acestora. 

Dl. Marian Alexandru depune Jurământul cu formula religioasă. Acesta îşi va 

desfăşura mandatul ca membru în cadrul comisiei Juridice şi de disciplină, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor. 

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

Hotărârea nr.94/28 noiembrie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local al d-lui Boros Iosif. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Boros Iosif depune Jurământul, cu formula religioasă. Acesta îşi va 

desfăşura mandatul ca membru în cadrul comisiei Învăţământ, activităţi social-culturale, 

culte, tineret şi sport. 

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

Hotărârea nr.95/28 noiembrie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 
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Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea ţi 

completarea Contractului de delegare a gestiunii nr.4392/2013 privind concesionarea 

activităţii de sortate a deşeurilor municipale şi de compostare a deşeurilor 

biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier: propun amânarea acestui proiect de 

hotărâre şi a următoarelor celor două proiecte de pe Ordinea de zi, nu este normal ca 

într-o unitate administrativ-teritorială să existe doi operatori de salubrizare, să se 

întocmească un plan strategic în acest sens şi de ce doi operatori? Nu am văzut Avizul 

ANRSC care este obligatoriu, să se stabilească un singur tarif mediu pentru această 

prestare de servicii. 

Dl. Indrie Ovidiu-Dan – şef serviciu salubrizare: pentru aceasta nu este 

necesar avizul ANRSC, nu este vorba de modificare sau ajustare de tarife, sunt servicii 

publice pentru care este obligatoriu avizul ANRSC, pentru acesta nu, se aplică normele 

metodologice de aplicare a legii. Conform Legii nr.101 sunt prevăzute minim 4 fracţii 

separat pe fiecare fracţie, cum la noi nu este posibil şi avem un proiect PHARE de 

implementate, la noi 2 se aplică cele două fracţii minime: umed şi uscat – indiferent că 

avem operator/doi operatori – sunt două pubele separate, în alte localităţi este un singur 

operator dar cheltuielile nu sunt mai mici prestează serviciile care aici sunt prestate de 

doi operatori, se pot verifica tarifele practicate de un singur operator la Oradea – 12 lei, 

Marghita, sau în localităţile din zona metropolitană – tot 12 lei. Am avea un singur 

operator, tot două pubele ar fi, s-ar precolecta deşeurile selectiv şi tariful ar fi mai mare. 

Cei doi operatori din oraş nu prestează acelaşi serviciu, BIO FLORISAL colectează 

deşeurile menajere, ASA colectează deşeurile reciclabile. Obligaţia de a colecta selectiv 

revine şi populaţiei. Am constatat că în recipientele mari au fost depozitate şi deşeuri 

periculoase, începând de la câini morţi, la scutece murdare, etc. ceea ce se consideră 

deşeuri periculoase - nu este voie.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: din păcate nu putem implementa noi prin aparatul 

nostru acest program PHARE pentru colectare selectivă a deşeurilor pentru că nu 

suntem licenţiaţi şi singura variantă de a nu fi obligaţi la restituirea sumei care s-a alocat 

pentru implementarea proiectului a fost să delegăm gestiunea acestui serviciu. Propun d-

lui Pap Sandor o întâlnire cu reprezentanţii celor doi operatori din localitate să discutăm 

concret. Nu am vrut noi să instituim această taxă specială, dar ca să nu fim penalizaţi, 

legea ne permite şi chiar ne obligă să instituim taxe speciale pe care le datorează 

persoanele care nu au încheiat contracte cu firmele de salubrizare, dar din păcate este 

mai uşor pentru mulţi locuitori să depoziteze gunoiul pe marginea drumurilor sau prin 

păduri, pe păşuni, iar alţii să colecteze dacă dorim să avem un oraş curat. 

D-na Todor Maria – secretar: proiectul de hotărâre a fost afişat în luna iulie 

a.c. atât la avizier cât şi pe site-ul oraşului, nu au fost formulate sesizări sau recomandări 

de către persoanele îndreptăţite aşa cum prevede legea transparenţei decizionale care ar 

fi dus la organizarea de adunări publice, ceea ce aţi depus Dvs. nu conţine observaţii, 

sesizări, recomandări care să ducă la retragerea proiectului de hotărâre, aţi solicitat 

acelaşi aviz ANRSC.  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: punctele de pe Ordinea de zi au fost 

aprobate în unanimitate de către toţi consilieri, atunci trebuia să cereţi amânarea sau 

scoaterea de pe Ordinea de zi. Aş propune să se pună pubele pe domeniul public pentru 
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colectare selectivă în mai multe puncte din oraş, aşa cum este în fiecare localitate, cu 

deschidere potrivită să nu se depoziteze altceva decât deşeurile pentru care este destinat. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 13 pentru – 2 

voturi împotrivă (dl. Hegedus Attila şi dl. Pap Sandor) adoptându-se Hotărârea 

nr.96/28 noiembrie  2014, parte integrantă din prezentul proces-verbal  

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Contractului de prestări servicii nr.425/2000 încheiat între oraşul Valea lui 

Mihai şi S.C. BIOFLORISAL S.R.L. – Carei. 

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

hotărâre iniţiat. Se solicită modificare pentru acelaşi motiv ca şi în cazul contractului cu  

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 13 pentru – 2 

voturi împotrivă (dl. Hegedus Attila şi dl. Pap Sandor) adoptându-se Hotărârea 

nr.97/28 noiembrie  2014, parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea taxelor 

speciale de salubrizare. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: aş propune să se ia în considerare acele 

gospodării în care toţi membri familiei lucrează în străinătate, să nu fie impuşi cu aceste 

taxe speciale din moment ce sunt plecaţi de ani de zile şi cine ştie când vor reveni în 

ţară, declaraţia să fie completată în acest sens. Mă refer la perioade mai mari de 30 de 

luni, nu pentru plecare pe câteva zile/săptămâni, sau în concediu. 

Dl. Indrie Ovidiu – şef serviciu salubrizare: conform principiului poluatorul 

plăteşte indiferent de locul în care se află, este evident că nu va plăti în Valea lui Mihai, 

va plăti taxa de salubrizare în localitate în care se află pe perioadă îndelungată la 

Oradea, în localităţile limitrofe sau chiar în străinătate. Potrivit Legii nr.101: 

ajustarea/modificarea ulterioară a tarifelor prevăzute, se face de către autorităţile locale 

cu respectarea normelor metodologice elaborate de ANRSC  - deci nu se solicită avizul 

ANRSC ci respectarea normelor metodologice. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 13 pentru – 2 

voturi împotrivă (dl. Hegedus Attila şi dl. Pap Sandor) adoptându-se Hotărârea 

nr.98/28 noiembrie  2014, parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete 

sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente 

pentru persoanele vârstnice din oraşul Valea lui Mihai – iniţiat de grupul de consilieri 

din partea EMNP-PPMT. 

Dl. Hegedus Attila – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat de grupul de consilieri EMNP-PPMT, am iniţiat proiectul de hotărâre 

pentru ajutorarea pensionarilor cu pensii mici, persoane singure sau ambii soţii 

pensionari, de două ori pe an, respectiv cu ocazia sărbătorilor pascale şi a celor de iarnă. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: comisia de buget din cadrul 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai a dat aviz nefavorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat. 
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Dl. Boros Iosif – consilier: este o iniţiativă bună, dar eu sunt consilier din anul 

1992 şi totdeauna am ştiut că în momentul în care se propune un proiect de hotărâre cu 

impact asupra bugetului local, trebuie să se indice şi sursa de finanţare, este nevoie de o 

asemenea prestaţie socială, dar de unde să luăm suma necesară? 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte comisie buget: am discutat în 

comisie, l-am invitat pe dl. Gazsi – preşedinte comisia IV şi pe d-na Bilaţiu Aniko – 

referent social, în primul rând nu ştim sursa, dar nu ştim despre câte persoane este vorba 

nu ştim ce impact ar avea asupra bugetului local – ca să se poată pune în aplicare ar fi o 

muncă titanică, serviciul de asistenţă funcţionează cu două persoane, se ocupă de 

încălzire, de alimentele date de U.E., de alte prestaţii sociale. Fiecare situaţie trebuie 

analizată în parte, de două ori pe an. Am discutat iniţiativa, dar să facem un pas neştiind 

cât ne costă şi facem imposibilă munca compartimentului social.  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: fizic nu se poate realiza, ar fi bine să ajutăm 

dar trebuie să creăm cadrul necesar pentru a pune în aplicare o asemenea prestaţie. 

Dl. Pap Sandor – consilier: colega Czegledi Iulia care s-a ocupat de 

colectarea datelor nu este aici, a depus un tabel cu persoanele îndreptăţite şi ce sumă ar 

presupune alocarea acestor tichete. Dar pentru această prestaţie socială nu sunt fonduri,  

nici pentru cumpărarea unui nou autoturism, nu au fost bani şi totuşi s-a cumpărat. 

D-na Todor Maria – secretar: s-a depus o listă cu 507 persoane, printre care 

figurează persoane de două ori, aceasta s-a depus cu proiectul de hotărâre iniţial, care nu 

prevedea criteriile potrivit cărora persoanele beneficiare să nu deţină bunuri ce conduc 

la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzute de actele 

normative în vigoare, această listă nu ajută la prea multe, nu poate fi folosit pentru 

calculul impactului asupra bugetului. 

Dl. Pap Sandor – consilier: sper că veţi avea bunăvoinţa şi veţi aproba această 

iniţiativă, aşa cum sunt bani în buget şi suntem şi noi de acord să fie viraţi în contul 

Asociaţiei Pro Valea pentru organizarea festivităţii de Moş Nicolae trebuie să găsim 

surse şi pentru această prestaţie socială. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: dl consilier nu este bine 

informat, nu este vorba de aşa ceva. 

Proiectul de hotărâre supus votului cu 2 voturi pentru (dl. Hegedus Attila şi dl. 

Pap Sandor – consilieri) şi 13 voturi împotrivă (consilierii din partea UDMR) se 

respinge, adoptându-se Hotărârea de respingere a proiectului de hotărâre, nr.99/28 

noiembrie  2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

contractelor de închiriere şi a Contractului de comodat încheiate cu Biserica reformată 

Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Avem nevoie de aceste spaţii pentru continuarea procesului instructiv 

educativ, probabil din toamna anului viitor se vor da în folosinţă noile clădiri. 

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

Hotărârea nr.100/28 noiembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului 

de închiriere nr.2995/2012 pentru imobilul situate în Valea lui Mihai, str. Kazinczy 

Ferenc nr.3. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat, în acest imobil funcţionează două grupe de copii cu nevoi speciale şi 

sală pentru infirmieri şi psiholog. 

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

Hotărârea nr.101/28 noiembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 

adiţional nr.1 la Contractul de lucrări nr.4478/13 decembrie 2013. 

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

hotărâre iniţiat. Contractul presupune realizarea lucrărilor necesare pentru execuţia SP1 

în continuare în anul 2015, datorită faptului că sumele necesare nu au fost alocate la 

timp, iar utilajele necesare nu pot fi achiziţionate în timp atât de scurt cât a mai rămas 

din acest an, acestea trebuie comandate din timp. 

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

Hotărârea nr.102 /28 noiembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.10 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici în vederea realizării investiţiei „Staţia de pompare SP 1, oraş Valea 

lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Se referă la acelaşi SP1 ca şi la pct. precedent. 

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

Hotărârea nr.103/28 noiembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.11: proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială 

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

de hotărâre iniţiat de comisia IV în baza Raportului comisiei de analiză a solicitărilor 

pentru locuinţe sociale şi ANL. 

Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: sunt 6 persoane care au 

rămas pe listă din anul 2014, s-au întocmit anchetele sociale, poate că aceste persoane 

au ajuns de pe primele locuri pe alte locuri, avem şi o listă cu respingeri acestea sunt 

persoane care nu au putut fi contactate, sau au mai fost evacuaţi din locuinţe sociale.  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: Avem câteva cazuri la care am prelungit cu 

un an contractul de închiriere a locuinţei. Propun ca prelungirea să se facă cu 

respectarea codului civil contractele să fie prelungite o singură dată cu jumătate din 

perioada iniţială, să nu stea până la sfârșitul vieţii într-o locuinţă socială. 

Am amenajat acel imobil unde putem adăposti persoanele fără adăpost, ar 

trebui să începem încălzirea acestuia să nu fie prea rece, dacă vor fi cazuri de adăpostire 

pe timpul iernii. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: din păcate acestea sunt persoane care au nevoie de 

ajutor, eu am mai propus să se construiască locuinţe pentru persoanele nevoiaşe. Anul 

viitor vor fi proiecte de renovare locuinţe sociale, sper să renovăm clădirea de pe str. 

Munkacsi, eventual să mai construim două/trei camere. Cei mai îndreptăţiţi sunt 

persoane care  fac parte din minoritatea de ţigani, încercăm să-i ajutăm. Trebuie să 

analizăm situaţia, nu putem să scoatem oamenii în stradă, neapărat trebuie să construim 

nişte locuinţe de necesitate avem un proiect în acest sens, în cartierul Dihenes. 
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Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: am efectuat verificări la 

locuinţele sociale şi ANL – prin sondaj în 7-8 locuinţe, am întocmit proces-verbal 

semnat de chiriaşii verificaţi, sunt încălcări ale regulamentului de administrare a 

locuinţelor de stat şi ANL – locuinţe în care locuiesc alte persoane decât cele care sunt 

trecute în contract - chiriaşul titular este la muncă în străinătate – locuinţa este 

subînchiriată, stau părinţii chiriaşului, sau mai multe persoane decât cele prevăzute în 

contractul de închiriere. Am înaintat procesul-verbal d-lui Primar şi Comisiei IV a 

Consiliului Local. Vom continua verificările şi vom face propuneri în continuare. Dacă 

nu luăm măsuri se va continua cu neregulile. Am propus rezilierea contractului de 

închiriere a locuinţelor în care s-au găsit nereguli.  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: Urmează să depunem pentru şedinţa din 

luna viitoare proiect de hotărâre cu propunere de reziliere a contractului de închiriere 

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

Hotărârea nr.106/28 noiembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.12: proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a 

PUG şi a Regulamentului Local de Urbanism aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

al oraşului Valea lui Mihai, nr.6/26 februarie 2002. 

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

hotărâre iniţiat, Noul PUG este în stadiu de finalizare dar sunt multe avize de obţinut, 

care prelungesc termenul de finalizare, motiv pentru care avem nevoie de această 

prelungire, aceasta este posibilă conform modificărilor legislative.  

Dl. Pap Sandor – consilier: am dori să ştim când va fi gata noul PUG. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: sperăm că va fi finalizat cât de repede, perimetrul 

intravilanului a fost aprobat prin HCL, dar cum am mai spus durează obţinerea avizelor 

de la diferite autorităţi, respectiv ministere, nu va fi achitat până nu se finalizează. 

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

Hotărârea nr.105/28 noiembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 14: Diverse: 

CERERI: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: 

1. Sesizarea Bisericii reformate cu mai multe puncte – s-a rezolvat 

prelungirea contractelor, solicitarea de punere în posesie a terenului pentru care s-a 

reconstituit dreptul de proprietate – nu este de competenţa noastră. 

2. S.C. LUN VET – în calitate de concesionar a activităţii sanitar veterinare 

solicită plata din bugetul local a sterilizării şi microcipării câinilor. Se va verifica dacă 

este posibil ca o activitate de liberă practică să fie decontată din bugetul local. 

 

Comisia III: adresa de la Inspectoratul şcolar – trebuie să facem propuneri 

pentru reţeaua şcolară din anul şcolar 2015-2016. 

Dl. Boros Iosif – consilier: trebuie să transmit o doleanţă a colegilor profesori 

s-a iniţiat de câteva zile la Colegiul Agricol nr.1 o acţiune de strângere de semnături 

pentru achiziţionarea unui xerox care să se afle în sala profesorală şi folosită de către 

profesori pe care vor s-o depună la Consiliul Local. 
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Krizsan Csaba – consilier: eu am propus să strângem bani câte 40-50 lei şi nu 

semnături, de ce să cerem suma necesară din bugetul local, dar cererea să se facă de 

conducerea şcolii, dacă este necesar şi nu listă de semnături, are şcoala conducere.  

Aş mai dori să clarific nişte probleme pe care le consider chiar personale. 

Punctele 10 şi 11 de pe Ordinea de zi nu ar fi fost discutate astăzi, dacă nu am fi aprobat 

luna trecută cumpărarea terenului pentru realizarea staţiei de pompare SP1, deci vom 

reuşi să cheltuim şi sumele pe care le-am primit cu această destinaţie. Sunt multe 

comisii la nivel local, sunt multe probleme de soluţionat, în această comisie de 

negociere sunt preşedinte chiar dacă vindem sau cumpărăm nu este bine şi nu va fi bine 

nici în viitor. Nu citesc ziare sau pagini de internet, eu spun ce părere am vis-a-vis de o 

problemă cu orice persoană faţă în faţă şi nici într-un caz pe reţele de socializare, iar faţă 

de articole din ziar am şi eu părerea mea – poate că sunt realităţi în procent de 50 %. 

Am citit articolul d-nei Szabo Eva pentru că am fost atacat personal, eu am fost tracasat 

o perioadă de şase ani, asemenea tracasări mă întăresc, dar nici de această dată articolul 

nu reflectă realitatea în totalitate. 

Chiş Gheorghe – consilier: dacă se cumpăra terenul după prima negociere, 

aceste puncte ar fi fost pe Ordinea de zi mai repede, cu 2-3 luni în urmă. 

Dl.  Nyako Iozsef – primar: hotărârile de azi ne vor aduce neplăceri, şi nu vor 

aduce popularitate în rândul locuitorilor. Eu aş ruga să le comunicaţi şi celorlalţi doi 

colegi ai dvs. şi conducerii partidului că nu am luat aceste decizii cu plăcere, suntem 

nevoiţi să adoptăm hotărâri care şi pentru noi sunt neplăcute, dar nu avem ce face. 

Uniunea Europeană ne-a adus reguli care pentru noi sunt greu de îndeplinit, dar dacă nu 

decidem în aşa fel, locuitorii din oraş nu vor să conştientizeze obligaţiile pe care le au. 

Un exemplu: avem o parte din canalizare finalizată care nu este încă funcţionabilă, dar 

este folosit de locuitorii de pe acele străzi, golesc în această reţea inclusiv reziduurile 

din coteţul de porci – vom fi nevoiţi să-i amendăm pe locuitorii de pe str. Madacs Imre, 

Liszt Ferenc, Jokai Mor spre str. Albert Eistein – le-am trimis înştiinţări să nu 

folosească partea de canalizare, apoi o altă tură de înştiinţări prin care le-am comunicat 

că urmează să-i amendăm, de multe ori vom fi nevoiţi să luăm măsuri, chiar dacă nu 

vom fi populari în rândul locuitorilor. La nemulţumirea oamenilor contribuie şi  

asemenea articole scrise de d-na Szabo ori de alţi cetăţeni pe reţelele de socializare şi 

locuitorii vor crede că la conducere sunt oameni corupţi sau care nu se pricep la 

conducerea şi administrarea unei localităţi. Vă mulţumesc. 

 

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

prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. 
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