JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SACUENI

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 6 septembrie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului
Săcueni.
Din totalul de 17 consilieri sunt prezenţi toți consilieri :Goder Attila, Nagy Stefan,
Kaszoni Jozsef ,Csuka Jozsef ,Futo Ferenc ,Beres Attila ,Kozma Sandor ,Kovari Gyongyi
,Rhedei Emilia ,Adonyi Iuliu ,Dudas Emeric, Duța Nicolae ,Majercsik Attila,d-l Nagy Attila
,Duță Cristina , Iacob Nicolae ,Hamza Alexandru.
Şedinţa este statutară, fiind îndeplinite prevederile art.39 alin.(4) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată.
Convocarea Consiliului local al oraşului Săcueni s-a făcut prin Dispoziţia nr.472 din 1
sept.2017 cu respectarea prevederilor art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată.
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.
Ordinea de zi este prezentată de preşedinte de şedintă :
1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.46/13.04.2017 privind aprobarea
asocierii dintre orașul Săcueni ,pe de o parte și Județul Bihor ,Primăria comunei Tileagd ,pe
de altă parte ,în cadrul SC Parcuri Industrial Bihor SRL și aprobarea asocierii dintre UAT
Orașul Săcueni ,pe de o parte și UAT Județul Bihor și Comuna Tileagd ,pe de altă parte în
cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor SRL
Iniţiator: viceprimarul oraşului
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi, adoptându-se Hotărârea nr. 121
din 6 sept.2017 material care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Nefiind alte probleme se trece la discutarea ordinei de zi :
1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.46/13.04.2017 privind aprobarea
asocierii dintre orașul Săcueni ,pe de o parte și Județul Bihor ,Primăria comunei Tileagd ,pe
de altă parte ,în cadrul SC Parcuri Industrial Bihor SRL și aprobarea asocierii dintre UAT
Orașul Săcueni ,pe de o parte și UAT Județul Bihor și Comuna Tileagd ,pe de altă parte în
cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor SRL
La ședință participă: d-l Szabo Jozsef – administrator public al Județului Bihor
d-l Simon Adrian -membru în consiliul de administrație
SC Parcuri Industriale
D-l Szabo Jozsef - prezintă beneficiile parcurilor industriale : înființare locuri de
muncă noi ,dezvoltarea regiunii etc.
D-l Duță Nicolae : -contribuția proprie a primăriei este foarte mică ,ce beneficii va
avea primăria din acest proiect

-ar trebui să majorăm contribuția proprie , noi trebuie să ne
gândim la Săcueni ,să aibă beneficii orașul nostru ,nu Consiliul Județean Bihor
D-l Simon Adrian – Consiliul Județean are 65% contribuție proprie , adică 9 miliarde
de lei
D-l Szabo Jozsef -Consiliul Județean nu are intenția să adune terenuri , ci să
găsească investitori serioși pentru Săcueni
D-l Majercsik Attila -ar trebui măcar să recuperăm prețul stălpilor din castraveți
-la ședința viitoare vă rog să întocmiți o situație privind prețul
stălpilor de beton din castraveți
Consilierii doresc o pauză de 15 minute pentru discutarea proiectului ,pauza a
fost aprobată cu unanimitate de voturi
D-l Iacob Nicolae – dacă avem numai 9 % contribuție proprie ,cât % este dreptul
nostru de vot la ședințele firmei
-care este garanția că nu va fi depozit de deșeuri pe terenul
nostru
D-l Simon Adrian -nu va fi depozit de deșeuri pe terenul respectiv
D-l Duță Nicolae -în viitor mai trebuie să cumpărăm teren
-ar trebui să majorăm contribuția proprie la 30 %
-să fie angajați și persoane calificate în parcul industrial
D-l Szabo Jozsef -împreună trebuie să facem o strategie
D-l Iacob Nicolae -firmele care vin în Săcueni ,unde o să plătească impozit
D-l Simon Adrian -impozitul va fi plătit în Săcueni
D-l Duță Nicolae -eu propun și un consilier local în AGA
D-l Hegyessy Zsolt -administrator public Săcueni
-aleși locali nu pot fi membrii AGA
D-l Duță Nicolae -suntem de acord cu nominalizarea d-lui administrator public ,cu
condiția să ne informeze în prealabil despre investitori ,despre orice modificare cu privire la
Parcuri Industriale
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi adoptându-se Hotărârea
nr. 122 din 6 sept. 2017 material care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar spre cele legale.
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