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Rap,ort de edivitate
pe perioada 01.01.2013- 31.12.2013

Subscmnata Czeglddi lulia, consilier local din partea partjdului popular
Maghiar din Transilvania Valea lui Mihai, membru in Comisia pentru Agriculturi,i
Activitali Economico- Financiari.

Pri|.

prczenta vd inainlez urmltorul raport
{Jr.0t.201i- 31.r2 20r 3.

de activitate p€

perioada

in

data <te 1601.2013 la $edinfa extraodinari nu am fost de acord eu
maJo.area impzitelor localc cu l6010 pcnfu anul 2013.

in data de 28.01,2013 am panicipat ia fqdiqa Comisiei pentru Agricuitura
Activitaf Economico- F'inanciar6, unde am analizat otide de prel depusa dc EON
Energie SA, oferti p€ntru carduri de acces cu tiftul la spital ,i ol'erta de prel pentru
lucrrrile de instalalie gaz la blocuri ANL

Si

cereri de la p€rsoane fizice qi asocialii.

in dara de 30,01.2013 Ia qedinla ordinard a Consiliului Local al orasului Valea
lu! Mihai anr lbst de aconi cu:

- scuti.ea de la plata impozitelo. fi taxelor lo€ale a Asociatiei Rekab precum
ii

al

Fundatiei Philad€llhia:

- Proiectul de hotarare privind slabiiirea zonelor destinat€ dcsiEsua.ii activi€trlor
dc
picnic Ia nivclul orapului Valca lui Mihai;

-

l'roiectul dc hoarare privind aprobarea Documentului dc pozitie pnund
implemenlarea proieclului sistem de managemenl integrat al degeurilor in judelul

Bihor:
- Proiectul de hotAdrc privind aprot area planului de lncrtrri c€
anul 2013 de beneficiarii de ajutor sociar,

s_

au

fl

executat-in

- Proiectul de hottuerc privind aprobarea structurii relelei
$olare din oragul Valea lui
Mihar a unitililorde in\alamenl pre$colar penrru anul 20l3-2014.

in data de 15.02.2013 la tedinta extraordinari a Consiliului Local al oragutul
Valea lur Mihat, am aprobat ltoiectul de ho$rere pni,rnd contractaree unut imDrumut
pnvind reglementarea unor mdsud pentru rcducerea unor arierate

in data de 26.02.2013 am participat Ia iedinla Comisiei pentru Agriculhri li
Activitali Economico- Financiar, unde am analizat gi aprobat reducerea de 30% din
tara de inchiriere a selii de sport solicitatA de Asocialia AMA Sport, inchirierea unui
spaliu cu alti destinalie decat locuinli, inchirierea unui imobil pentru orrou
parlamentar
hr data de 27.02.2011 la $edinla ordinard a Consiliului tocal al oragului Valea
lui Mihai am aprobat:

- Proiectul de hoErare privind reglementarea asigurdrii de servicii de sonorizarc cu
echiparnerte din dolarea Casei de Culturd Ba.tok Bdla din ola$ul Valea lui Mihai,

-

Prolcctul dc hota..are privind aprobarca proiectului tehnic Reabilitare drumun;t
strizi ln orasul Valea hi Mihai, jud4ul Bihor relizat in cadrul proiectului Elaborare
de studii tehnice ii planuri pentru construirea unui drum transfrontalier peneszlekCurtuiseni- Valea lui Mihai:

- Proiectul de hotdrire pnvirrd racordarea drunrurilor dirr conruna Cutluildlli ou cele
din orasul Valea lui Mihai:
- Proiectul de hotirare privind darca in folosinli gratuittr un spafiu cu altl desunalre
dec.at locuinli penlru Asocialia Ermisz Valea lui Mihai ti Uniunea pentru I'ineretul
Maghiar filiala Valea 1ui Mihai.
Tot de ordinea de zi a apa4inut Proiectul de hof{rere iniliat de mine prir care
atn propus modificarea HolirArii Consiliului Local al ongului Valca lui Mihai nr.
42/14.06.2005 privind organizarea festivalului ,, Zilele Salqemului in Floare',
linind
cont de sirbdtorile biserice$ti. Deobicei festivalul ,. Zilele Salcamului in Floarc.'este
in acela$i timp cend s|lnt serbitorile de Rusalii, tiind sdptdmann de pociintd penrru
cnonali. Acest proiect n! a fost aprobal de consilierii din partca UDMR.

in

data de 26.03.2013 la gedinla Comisiei penAu Agriculturi ,i Actrvrtdfr
Economico- Financiar, am disculat ta\ele de pdtunat pe anul 2013. nu arn fost
deacord cu majorarea cu 1696 a impozitelor p€ cledire, terenun, autolurisme.

in data d€ 27,03201J am participat Ia $edinta ordinare a Consiliului Local al
oraiului Valea Iui Mihai.
Nu am fost de acord cu Proiectul de hotinire prir.ind modificare.a HCL nr.
26126.09.2012 cu privire la atribuirca contractului de delegare a gestiunir prin
concesiu€ a activit4ii de so(ar€ a degeurilor municipale li de compostarc a
deteu lor biodegradabile in oagul Valea lui Mihai, deoarece nu existd in toat?i
lara
nici o localrtat€ in carc si se incheis doui coitracte pentru aceeari activitat€ prestati
c$ locuitorii oralului Valea lui MilBi pentru colejctarea deseurilor tourrioipale
li
pentru colectare selectivi. ln proiectul de colectare selectivi sunt interesali
fi alte
localitlti dinjuml Valea lui Mihai neputAnd fi obligati pentru colectare selectivi.

Am aprobat:

-

Proieclul de hogrdrc pnvind aprobarea limitei itrravilamlui p€ntru noul plan
Urbanistic General al ora$ului Valea lui Mihai;

-

Proiectul de hotirere privind stabilirea suprafeplor de paji$ti permanente,
orgadzarea pisunatului a malelor $i stabilirea taxelor de pilunat pentru anul 2013;

-

Proiectul de hotArere privind constituirea Comisiei consultative in domeniul
asistenlei sociale li protecfiei copilului ti aprobarea regulemenhrlui de organrzarc gr
functionarc a acesteia.

in

data de 0,1.0.1.2013 la tedinla Comjsiei pcntru AgriculturA 9i AciivitA!
F,conomico- Financiar am discutat situatia plifilor pentru deplasirile plltite pentru
profesorii care fac nayeta din alte localitdfi.

in data de 05.04.2013 la Fdinta extraordinara a Consiliului Local al orasului
Valea lur Mlhar am aprobat:
-

Proiectui de hotiirare privind bugerul oragului Valea iui Mihai pe anul20l3l

- Proiectul de hograre privind inrroducerea in domeniul public al oraqului Valea lui
Mihai a unui drum de acces.

in

data de 23.U.2013 la Sedinta Comisiei p€ntru Agriculrurd Si Activitet
Economico- Financiar, am analizat cereile depuse de diferite fundaii esocia! .
ii

Nu am fost de acord cu alocarea a 40000 lei pentru Asocialia pro Valea lui
Mihai- Hrmihrilyfalvdirt Egyesiilet, deorece aga suma ru[e nu s- au alocat in anii
preceden! penlru Fundalia Nyllo Akrc care organla lesttvalul respectiv.

Tol in

ledinF am discuai cererea depus6 de mine, inregistraii sub
nr.83105.04.2013 p.in carc am cemt separarea carosabilului de zona pietonala de
trotuar prin stdlpigori metalici p€ stada Kdlcsey Ferenc. on5ul Valea lui Mihai, fiind
aceastd

o strada cu iosea ingusta Du pot circula douA rehiculg um 6rgt celalalt ftuA foloslrea
zoner pietonale de trotuar. De$i comisia a propus rezolvarea problemei, din aprilie
2013 pini in ianuarie 2014 nu s- a ifiemplat nimic.

in data d€ 24.04.2013 la gedinla ordinare a Consiliului Local al orasulur Val€a
lui Mihai am aprobat Proiectul de hotdrdre privind programul ca,jru al festivalului
Zilele Salcdmului in Floare pe anul 2013.
Nu am fost de acord privind aFobarea protocolului de colaborare dintre omsul
Valea lui Mihai $i Asociatia pro Valea lui Mihai- Ermihrilyfalvdert Egy€stilet in
vederea organizdrii Festivahrlui Zilelle Salcamdui in l.loare. deoarece deja
cxrsla
asocraFc care organiza festtvalul respectiv timp dg mai mult dc 20 de ani.

Nu am lbst de acord cu Proiectul de hotIrare privihd vanzarea imobilului din
domeniul privat al orafului Valea lui Mihai (fosta bazi de rec€ptie), deoarcce s- a
vandut la un prel lbarte mic de 3 euro/mp, prelul propus de cornisia de negociere fiird
dc 14 euro/mp iar prelul propus de Sc. Agrotex Srl. de 2,5 curo/mp. Fiind o negociere
corectd s- a aluns la jumetate, adice b 3 €uromp. Au fost vAnziri de imobilc in anii
pr€cadenli la valori d€ 26 euro/mp, 20 €uro/mp, 14,3 ewo/mp.

in

data dc 27.05,2013 la tedinla Comi$iei pentru Agnculture 9i Activitqi
Economico- Financiar am analizrt cererea depuse d€ administEtorul grddimle! cu
progmm prelunBit.

in data d€ 29.05.20131a $edinta ordinarA a Consiliului Local al orasului Valea
lui Mihai am aprobat:

-

Proiectul de hotdrAre privind execufia bug€tului orasului Valea lui Mihai,
secliunea de functionare qi pe secgiunea de dezvoltare pe trimestrul I 2013.

De

- Proioctul dc hograrc privind actut adifionat n.2 la contractul N.2140t23.05.2001.
acluf aditional nr.7 la codractul nr.4162,05.11.200j, actul nr.5 la confiactul nr.
2049/15.05.2008.

Nu am fost de acord cu proiectul de hoterire privind ap1obarea depozitidi
deteurilor gsnerate fi colectate pe raza administrativ tsritoriah a Municipiului
Marghita, la depozitul de deqeuri din Valea lui Mihai din motivele existente in
referatul de aprobare inregistrat slb nr. 2409108.07.2013 anexat de proiectul de
hotirdre, proiect suslinut de ll95 de cetileni p€ntru rcvocarca Hotirdrii nr.
4829 .05 _20 t3 .

in data de 30.07.2013 la fediola Conisiei l,€rtru Agriculturi ;i Acrivitdtl
Economico- Financiar am analizat cererea inregistrate sub rn. 12!,/02.07.2013
inaintattr de conducerea creqei de copii.

in data de 31.07.2013 la $edinp ordinartr a Consiliului Local al omsulur Valea
lur Mihar am aprobat:
- Proiectul de hodre.e privind rectificarea bugetului ora$ului Vaiea lui Mihai pe anli
2013, execulia bugetului oraqului pe secfiunea de funcfionare
Si pe secliunea de
dezvoltare De trimestul Il20t3.

'
-

Prelunglrea contractului de inchiricre pentru sedii d€ partide;

Prcrectul de hotirare privlnd orgarigEma fi statul de lilnclii al aDaratulul de
specialilate al Primarului ora'ului Valea lui N,Lhai- raponul privinj acrivrmrea
asistentilor personali ai persoanelor incadrate in grupul grav de handicap din oraSul
Valea lui Mihai. semestrul 12013.

ifl

data de 28.08.2013 am participar la tedinla ordinari a Consiliului Local al
oragului Valea lui Mihai unde a fost dezbitut P.oiectul de hotirdre privind revocarea

Hoter&ii Consiliului Local al ora{ului Valea tui Mihai, nr.48/2013 privind aprobarea
depozigrii deseurilor gencratc $i colcctate pe raza adminjstrativ- teritoriali a
Muucrpiului Marghita, la depozihrl de deqeuri drn oraiul Valea lui Mihai, initiat de
noi de consilierii EMNP- PPMT, susfinut d€ celif€ni cu drept de vot din ora{ul Val€a
lui Mihai. in luna mai 20t3 a fost votat de ctfie 12 consili€ri din Danea UIJMR un
proiect de ho6rare pot ivit cAruia Municipiul Marghita poate transporta depozita
li
2400 tan deseuri menajere la groapa de gunoi din Valea lui Mihai. Nu a fost cinstit sd
se adopte o asemcnea hotirare firA consultarea populaliei.
Cand am initat proiectul de hot rare de revocare a HCL nr. 49,/ 2013, in trei
sdptemam am strans 1195 de semndturi de la ce8ttenii cu drept de vot, pentru ce noi

luptim pedtru Inqliul nostru incodudtor, groapa de gunoi nu

corespunde
standardelor, chiar dacl este autorizati, toats reziduurile se infiltreazi in apa freatici,
cu cat este mai poluat mediul cu aLAt apar mai multe boli in randul popula{ici.
Pentru &sta am solicitat C,(}nsiliul Local al orqsului Valea lui Mihai si. revooe
HCL nr. 48/2013 p€ntru ca rdci micar pent u o perioada de o lune si nu se deDozteze
in ola$ul Valea lui Mihai de$euri generate in ahe localititi.

in data de 11.8.2013 la

Sedinfa Comisiei penr.u Agriculturd
Economico- Financiar am discutat reLlificarea bugetului local.

fi

Actlviteti

in data de 12,09.201J la sedjnla ertaordrnari a Consiliului Local al o.asului
Valea lui Mihai am aprobat:
- Proiectui dc

.t't'l

Hotirire privind rectificarca bugetului oraSuiui Valea lui Mihai

pe anul

- Proioctui dc Hotardre privind darea in folosinfa gratuita a llnui spariu in care sd
funclioneze Centrul de incluziune sociala p€ntru persoane cu dizabilititi.

in dah de 25.09.2013 am parricipat ta Fdinta Comisiei perru Agricutruri
$i
Activitef Eaonomico- Financiar, unde am discutat vanzarea unui imobil situar pe
saada Brcslelor, nr.l, or&$ul Valea lui Mihai.
in data de 27.09,2013 la qedinp ordinartr a Consiliului Local al orasulur Valea
lui Mihaiam aprobar:

-

Proi€ctul de hottrare privind instituir€ Normelo. de bun6 gosFrdtrrirc in
ora$ul
Valea lui Mihait

-

Proiectul de hotinire privind vdnzarea unui iobil_ teren cu constructii din
domemul
pnllat al onlului Valea lui Mihai la valoare de 20 euro/mp;
-

Proiectul de hoarare privird programul cadru al Tergului de toamni.

In data de 28.10,2013 la tedinla Conisiei pentru Agriculturn 9i Aclivit?tli
Economico- Financiar am analizal cererea bisericii Romano- Catolice, am discutat
rectificarea bugetului local al ora$ului Valea lui mihai.

in data de 30. 10.2013 la FdinF ordinard a Consiliului Local al orasului Valea
lur Mrhar am aprobat:
- Proiectul de hotirere privind rectificarea buge lui oraiuiui V'alea iuiMihai pe anul
2013;

-

Proieclul de hot{rare privind aprobarea constituirii unui nr. cadastral pentm
imobilele in suprahti totali de 381 I mp fi inboducerca acestuia in domeniui public al
oragului Valea lui Mihai.
Nu am fost de acord cu proiectul de hograre privind transmiterea in folosinltr
gatuitd Asociafiei Pro Valea lui Mihai- Ermihalvfalvadrt Egyesnlet a dumului public
situat in ora$ul Valea lui Mihai, strada Morii in tederea reabilitirii acestuia,
deoarccc
in urma gedinlei de comisie am allat ctr noul proprietar al fostei baze de receplie a
oferil 84000 lei pentru Consiliul Local Valea lui Mihai pentru reabilitarea strazlt
menFonate.

Trebuia sA ol'ere un prel mai ridicat pentru cumpdra.ea imobilulur
din
domeniul privat al oragului Vatea lui Mihai t fosta bad de recegie), astfel
ineet $rada
Morii putindu- sc fi reabilitat direct de cttle Consiliul Local fEr6 darea in folosinfi
a
drumului pentru Asociayiei pro Valea lui Mihai_ Ermihdlyfalvddrt Egyssiilct.
Nu
cunosc nici pAnA in prezent scopul
pro
obiectivete
asociafiei
Val€a lui Mihar_
li
Ermrhdlylalvden EgyesDlet, daca asocralia respectiva e$e de utrlil,ate
Dubhci. Cu
aceasg asociatie a incheiat protocolul de colaborarc ora$ul Val€a
lui Mihai in vederca
organizirii Festivalului Zilele SalcAmului in Floare. Dacd este o asoaiatie
cultu|ali
poate executa tr lucr.iri de reabilitare adrumuiuil

h

data de 14.11.201J arD dopus Ia eonsiliul l,ocal rrlr p.oiect de
I tol5rlire
anexat de rel'eratul de aprobare inregistat sub
2}3ll4.ll.2}l3 prin care am
solicitat:

n.

- limitarea vitezei pe strada
sbSzii:

-

Wesseldnyi Miklos, nivelarea uniformi
9i periodica a

separa.e{r trotuarului faF de Inrte3 ca.osabil5 prin
Kolcsey Ferenc (a fost solicitar ti ln 05.04.2013);

siilpiiori m€talici pe

strada

-

execulra unei rigole de colectare a apelor meteorice de pe
slrada Republicii djn
ora$ul Valca lui Mihal.

data de 20.11,2013 Ia Fdinta de irdati a Consiliului Local
aloraqului Valea
. . - -.- il am
lui Mihai
aprobat rectifiaarca bugetului oragului Valea lui Mihai pe
anui2O l:.

ln

data de 02,12.2013 Ia Fdinla Comisiei pentlu Agricultur6 ti Activiutli
Economico- Financiar am discutat rectilicarca bugetului oraqului Valca lui Mihai,
recalcularea chiriei pentru locuintele realizate prin programul de construire de
locuinle pentru tineret destinst inchirierii.

1S.1a2013 la tedinF ordinare a Llonsrliulul Local al olasului Valea
lui Mibai am aprobat rectificarea bugetului oraqului Valea lui Mihai pe anul 2013,
impozitele gi taxele locale incepand cu anul 2014, rcorganizarea activititii cregei de
copii, regulamentul de organizare qi funcfionare al acesteia.
in data

ln

d,e

currul anului 2013 anr aprobat toate proiectele de hourari prilind

repartizare4 prelungireq rezilierea contractelor de inchiriere locuinte ANL si sociale.

Valea lur Mihai,la 25.01.2014

Czcglddi

luli4 cansili€r

local

din part€a EMNP- PPMT

/x
/\
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