
 

JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SACUENI 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 Încheiat azi, 30 iunie  2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Săcueni. 

 Din totalul de 17 consilieri sunt prezenţi 14 consilieri :Goder Attila, Nagy Stefan,  

,Csuka Jozsef ,Futo Ferenc ,Hamza Alexandru  ,Kozma Sandor ,Kovari Gyongyi ,Rhedei 

Emilia ,Adonyi Iuliu , Duța Nicolae ,Iacob Nicolae ,Majercsik Attila ,Duță Cristina , Nagy 

Attila . 

Lipsesc d-l  Kaszoni Jozsef, Dudas Emeric, Beres Attila. 

 Şedinţa este statutară, fiind îndeplinite prevederile art.40 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 

 Convocarea Consiliului local al oraşului Săcueni s-a făcut prin Dispoziţia nr. 318 din 

23.06.2017 cu respectarea prevederilor art.39 alin.(1), (3) şi (6) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată. 

 În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) procesul verbal şi documentele care au 

fost dezbătute în şedinţa din data de 31.05.2017 au fost puse la dispoziţia consilierilor pentru 

consultare, nu sunt  obiecţii cu privire la modul de redactare a acesteia . 

 În conformitate cu prevederile art.42 alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, 

secretarul oraşului a afişat la sediul primăriei o copie a procesului verbal al şedinţei . 

         Procesul verbal al şedinţei anterioare poate fi consultat până la începerea şedinţei. 

         Eventualele contestaţii legat de conţinutul acesteia se poate depune în scris prin care să 

se ceară menţionarea exactă a opiniei exprimate în şedinţa anterioară. 

       Se supune la vot procesul verbal încheiat în data de 31.05.2017, care a fost aprobat cu  

unanimitate de voturi adoptându-se Hotărârea nr. 81 din 30.06.2017  material care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

            Nefiind alte probleme la  partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de 

zi: 

           1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 

la SC General Edilitar Construct SRL. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

         2.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și art.4 al Hotărârii nr.114/2015. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Mc Mullan Eva Erzsebet. 

  Iniţiator: primarul oraşului 

      4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Kovacs Zsigmond Robert. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

   Iniţiator: primarul oraşului 

      5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 



penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Csajka Alexandru. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

      6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Kiss Karoly. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

      7. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al orașului Săcueni, județul Bihor. 

  Iniţiator: primarul oraşului    

    8.Proiect de hotărâre privind modificarea și introducerea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 9.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor penrtu serviciul public de salubrizare. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 10.Proiect de hotărâre privind însușirea stemei orașului Săcueni. 

  Iniţiator: primarul oraşului    

 11.Diverse. 

 

          D-l Kozma Sandor ,președintele de ședință ,propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 

un  proiect de hotărâre și anume: 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de situație pentru străzile din orașul 

Săcueni și localitățiile aparținătoare în vederea întabulării în Cartea Funciară și trecerii 

în domeniul public al orașului Săcueni. 

 

        Modificarea ordinei de zi  a fost aprobată cu unanimitate de voturi , adoptându-se 

Hotărârea nr.82 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

  

            1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2017 la SC General Edilitar Construct SRL. 

              Proiectul este prezentat de  d-l Balog Tiberiu -administratorul firmei                           

            Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-

se Hotărârea nr. 83 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 2.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și art.4 al Hotărârii nr.114/2015. 

          Proiectul este prezentat de d-l primar  . 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 84 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

        3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Mc Mullan Eva Erzsebet. 



 Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi           

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 85 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Kovacs Zsigmond Robert. 

            Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi  . 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 86 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

      5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Csajka Alexandru. 

 Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 87 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

      6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 

datorate bugetului local de către Kiss Karoly. 

 Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 88 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor. 

 Proiectul este prezentat de d-l viceprimar. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 89 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 8.Proiect de hotărâre privind modificarea și introducerea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor. 

 Proiectul este prezentat de d-l viceprimar. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 90 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

        9.Proiect de hotărâre privind însușirea stemei orașului Săcueni. 

             Proiectul este prezentat de d-l primar   . 

             D-l Kozma Sandor propune o altă stemă. 



             D-l Iacob Nicolae propune amânarea proiectului. 

             S-a votat amânarea proiectului cu unanimitate de voturi. 

 

          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de situație pentru străzile din orașul 

Săcueni și localitățiile aparținătoare în vederea întabulării în Cartea Funciară și trecerii în 

domeniul public al orașului Săcueni. 

              Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 91 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

         11.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor penrtu serviciul public de salubrizare. 

 Proiectul este prezentat de directorul firmei AVE Bihor, care propune majorare de 

tarif. 

             D-l Nagy Stefan -propunerea dvs. de o majorare de 50% este foarte mare 

             D-l director -tariful de 4,53 lei este foarte mic ,nu acoperă cheltuielile noastre, a 

  crescut impozitul pe groapă cu 15% , a crescut salariul minim la 1450 lei ,nici în alte localități 

nu mai sunt tarife sub 8 lei. ,noi vrem numai să acoperim cheltuielile. 

         D-l Duță Nicolae – dacă luați în calcul salariul minim , la noi sunt foarte multe persoane 

care nu au salar ,sunt asistați sociali. 

           D-l Iacob Nicolae – cum justificați această mare diferență de preț între persoane fizice 

și juridice ,sunt firme care nici nu au deșeuri 

                D-l director – eu nu cred că este nejustificat de mare 

                D-l Duță Nicolae -eu propun să ridicați prețul pentru deșeuri nereciclabile 

                D-l Adonyi Iuliu -avem un contract care trebuie respectat 

                D-l director -noi respectăm contractul ,dar este o clauză că se poate majora 

 tariful ,dacă se justifică , anul trecut a fost majorat tariful 

               D-l Duță Nicolae – acum să majorăm tariful cu 10% , deoarece suntem o zonă 

foarte săracă 

                D-l primar -în jurul nostru în toate localitățiile sunt mai scumpe tarifele 

                                  -eu propun ca prețul să fie 5,5 lei și tva 

                                  -eu propun să amânăm proiectul 

               D-na Duța Cristina -eu propun să ridicăm prețul cu 10% pe termen de un an 

             D-l Nagy Stefan – să fie majorat tariful cu 20% ,cu condiția ca în termen de un an de 

zile să nu fie majorări 

              Tarif propus  : -persoane fizice 5,5 lei  și TVA 

                                      -persoane juridice 60 lei  și TVA 

               cu condiția ca acest preț să nu fie majorat în termen de un an 

             Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi  pentru ,o abținere Goder 

Attila adoptându-se Hotărârea nr. 92 din 30.06.2017  material care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

                         

 12.Diverse. 

               A fost prezentat consiliului local raportul primarului ,care a fost luat la cunoștiință 

de consilierii locali. 

            D-l Majercsik Attila – de pe terenul de castraveți ar trebui să valorificăm aracurile 

rămase 

              D-l primar : -căsuțele din lemn ar trebui să ducem la piață pentru închiriere 



              D-l Adonyi Iuliu – ar fi bine să construim un WC public 

              D-na Duța Cristina – când va fi renovat piața 

              D-l Duță Nicolae -ar trebui să construim un WC public în oraș 

              D-l Iacob Nicolae -tariful să fie diferențiat pentru căsuțele de lemn din piață 

           S-a votat ca căsuțele din lemn să fie duse la piață pentru închiriere, cu 13 voturi pentru 

o abținere Majercsik Attila . 

     D-l Futo Ferenc – lângă Peco pe strada Irinyi Janos a fost aruncat mașina mea cu 

pietre de către copii romi care se jucau footbal de mijlocul drumului 

                D-l Goder Attila -să facem un trotuar  lăngă Peco pe strada Irinyi Janos. 

                D-l Duță Nicolae -orice furt trebuie reclamat în scris la poliție 

           D-l Iacob Nicolae – pe strada Danko Pista s-a construit case fără autorizație de 

construcție                                 

                                                -propun ca aceste construcții să fie demolate 

                                               

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar spre cele 

legale. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                   KOZMA SANDOR                                     GALAMB GABRIELA 

 

 

 


