
 

JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SACUENI 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 Încheiat azi,13 martie 2017  în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Săcueni. 

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

Kaszoni Jozsef ,Csuka Jozsef ,Futo Ferenc ,Hamza Alexandru ,Beres Attila ,Nagy Attila 

,Kozma Sandor ,Kovari Gyongyi ,Rhedei Emilia ,Adonyi Iuliu ,Dudas Emeric, Duța Cristina 

,Duța Nicolae ,Iacob Nicolae ,Majercsik Attila. 

Nu lipsește nimeni. 

 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. 151 din 

08.03.2017 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 28.12.2016 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. 

         D-na Duța Cristina întreabă dacă au fost modificate impozitarea locuințelor din zona A 

în zona B . 

         D-na secretar Galamb Gabriela răspunde : da au fost modificate. 

       Se supune la vot procesul verbal încheiat în data de 28.12.2016, care a fost aprobat cu  15 

voturi pentru ,2 voturi împotriva /Majercsik Attila ,Duță Nicolae/adoptându-se Hotărârea nr. 

18 din 13.03.2017  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 aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție 

”Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție 

”Modernizarea străzilor Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție 

”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig orașul 

Săcueni, județul Bihor”. 



  Iniţiator: primarul oraşului   

         4.Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune. 

  Iniţiator: primarul oraşului 

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

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

datorate bugetului local de către Hajdu Tibor. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

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

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

datorate bugetului local de către Tivadar Gavril . 

  Iniţiator: primarul oraşului    

 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și 

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

datorate bugetului local de către Handro Attila. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și 

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

datorate bugetului local de către Rheindt Arnold Tiberiu. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 

Asociației Româno-Germană  ”Alsterdorf”. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe pentru 

anul 2017 în cazul fundațiilor. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren 

extravilan. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 12.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 14.Proiect de hotărâre privind concesionare directă teren. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru 
de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor” . 

  Iniţiator: primarul oraşului 

          16.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Modernizare drum 
comunal DC7 km.10+440-km 13+036, Oraș Săcueni”. 

  Iniţiator: primarul oraşului 

          17.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 



finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Reabilitare străzi 
în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor” . 

   Iniţiator: primarul oraşului   

        18.Proiect de hotărâre privind concesionare prin licitație publică al Parcului Dendrologic 

Săcueni. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

     19.Raport de specialitate privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 

încadrate în gradul grav de handicap din oraşul Săcueni pe sem.II anul 2016. 

                     Raportor: Kovacs Edita-Aliza 

        20.Diverse. 

  

       Ordinea de zi  a fost aprobată cu unanimitate de voturi , adoptându-se Hotărârea nr. 19 

din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

             În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

         1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție 

”Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor” 

          Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 

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

Hotărârea nr. 20 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție 

”Modernizarea străzilor Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor” 

           Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 

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

Hotărârea nr. 21 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție 

”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig orașul 

Săcueni, județul Bihor”. 

                 Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan. 

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

Hotărârea nr. 22 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

        4.Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune. 

  Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi. 

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

Hotărârea nr. 23 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

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

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

datorate bugetului local de către Hajdu Tibor. 

  Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila. 

      D-l Majercsik Attila – așa am discutat într-o ședință din luna octombrie că în televiziunea 



locală va fi dat un anunț în acest sens ,și că va fi afișat și în satele aparținătoare. 

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

Hotărârea nr. 24 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

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

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

datorate bugetului local de către Tivadar Gavril . 

  Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila. 

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

Hotărârea nr. 25 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și 

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

datorate bugetului local de către Handro Attila 

           Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila. 

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

Hotărârea nr. 26 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și 

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

datorate bugetului local de către Rheindt Arnold Tiberiu. 

          Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila. 

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

Hotărârea nr. 27 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a 

Asociației Româno-Germană  ”Alsterdorf”. 

 Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila. 

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

Hotărârea nr. 28 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe pentru 

anul 2017 în cazul fundațiilor. 

    Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan. 

              D-l Iacob Nicolae întreabă căt este impozitul pentru această fundație 

              D-l Nagy Stefan răspunde -căteva sute de lei 

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

Hotărârea nr. 29 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren 

extravilan. 

    Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi. 



             Duța Cristina întreabă în ce constă acest proiect 

            D-na secretar Galamb Gabriela răspunde : -când întabulează titlul de proprietate este 

scutit timp de 5 ani de la plata impozitului local 

                                                                                 -trebuie să ne găndim bine înainte de a 

vota acest proiect 

            D-l Majercsik Attila -ori votăm acest proiect pentru toată lumea ,ori pentru nimeni 

            D-l primar -cu acest proiect pierde mult bugetul local 

            D-l Csuka Jozsef -nu putem să aprobăm această scutire , deoarece nu o să avem bani 

pentru funcționarea primăriei 

          D-l Duță Nicolae : eu propun să amânăm acest proiect ,deoarece nu știm exact despre 

ce este vorba 

           D-l Beres Attila -trebuie să ne uităm ce fel de cereri intră la acest proiect 

        D-na secretar Galamb Gabriela -acum putem să hotarâm ,că nu mai votăm despre astfel 

de cereri 

            D-na Duță Cristina : propune  amânarea  acestui  proiect 

            Propunerea d-nei Duță Cristina a primit 4 voturi pentru ,13 voturi împotriva 

            D-na Kovari Gyongyi  : propune respingerea acestui  proiect 

            Propunerea d-nei  Kovari Gyongyi a primit 4 abțineri ,13 voturi împotriva 

 

       Acest  proiect de hotărâre nu a primit nici un vot pentru , a fost respins  cu 4 abțineri Duța 

Nicolae,Duța Cristina,Iacob Nicolae ,Dudas Emeric și 13 voturi împotriva adoptându-se 

Hotărârea de respingere nr. 30 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal. 

 

 12.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni. 

 Proiectul este prezentat de d-na Kovacs Edita. 

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

Hotărârea nr. 31 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni. 

         Proiectul este prezentat de d-na Kovacs Edita . 

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

Hotărârea nr. 32 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

   

 14.Proiect de hotărâre privind concesionare directă teren. 

 Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 

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

Hotărârea nr. 33 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.   

 

 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru 
de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor” . 



 Proiectul este prezentat de d-l primar. 

          D-l Duță Nicolae întreabă : a calculat cineva cât va costa acest proiect 

          D-l primar răspunde :devizul general conține toate datele 

          D-l Iacob Nicolae întreabă : dacă a făcut cineva un studiu despre necesitatea cantinei 

          D-l primar răspunde :Guvernul României a aprobat la mai multe școli din țară cantine 

pentru elevi 

           D-l Iacob Nicolae întreabă :primăria din Simian a depus acest proiect 

           D-l primar răspunde:da 

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

Hotărârea nr. 34 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

  

          16.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Modernizare drum 
comunal DC7 km.10+440-km 13+036, Oraș Săcueni”. 

  Proiectul este prezentat de d-l primar 

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

Hotărârea nr. 35 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.   

 

          17.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Reabilitare străzi 
în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor” . 

   Proiectul este prezentat de d-l primar 

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

Hotărârea nr. 36 din 13.03.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.   

  

       18.Proiect de hotărâre privind concesionare prin licitație publică al Parcului Dendrologic 

Săcueni. 

            Proiectul este prezentat de d-l primar 

            D-l primar -primăria are proiecte pregătite pentru parc 

                         -dorim amenajarea unui parc în cadrul proiectului operațional regional în acest 

an 

            D-l Duța Nicolae -eu am depus un proiect și fundația noastră vrea să amenajeze un 

parc dendrologic cu alee ,cum a fost mai demult 

             D-l Majercsik Attila -dacă va fi pus la licitație acest teren, 

 anunțul să fie pus și în ziar maghiar local 

             D-l Duța Nicolae -vița de vie bakator nu are loc în parc 

                                         -eu doresc să deschid  parcul dendrologic pentru public,pentru elevi 

             D-na Rhedei Emilia întreabă: în clădire ce va fi amenajat 

             D-l primar -     și noi deschidem parcul dendrologic după amenajare 

                           -în clădire proprietarul grădinei de vară vrea să facă învestiții într-o pensiune 

                                     -va fi pus la licitație 

           Acest  proiect de hotărâre nu este aprobat ,a primit 5 voturi pentru  Duța Nicolae,Duța 

Cristina,Iacob Nicolae ,Dudas Emeric,Majercsik Attila ,2 abțineri Beres Attila,Adonyi Iuliu, 



10 voturi împotriva  adoptându-se Hotărârea de respingere nr. 37 din 13.03.2017  material 

care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

     19.Raport de specialitate privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 

încadrate în gradul grav de handicap din oraşul Săcueni pe sem.II anul 2016. 

                  Raportul este prezentat de Kovacs Edita. 

                  Raportul a fost luat  la cunoștiinta de către consilieri cu unanimitate de voturi. 

             

         

   

Diverse: 

D-l Majercsik Attila – propune ca stațiile de autobuz din centru  să fie modificate ,în sensul 

că băncile sunt prea joase. 

 

D-na Duța Cristina întreabă -eu din anul 2014 de ce nu am reușit să cumpăr  terenul de sub 

magazia de cereale 

                               -cererea mea nu a fost pusă niciodată în fața consiliului local 

                               -la cererea mea am primit un răspuns de la primărie, dar din acest 

                                răspuns nimeni nu a înțeles nimic 

                               -nici măcar în concesiune nu am primit acest teren 

                               -UDMR nu a fost de acord cu această concesiune ,dar nu am primit o 

                               hotărâre de respingere în acest sens 

D-l Duță Nicolae -noi avem nevoie de această hotărâre de respingere ,cu care mergem mai 

departe 

D-l primar – la următoarea ședință de comisie de buget finanțe discutăm despre acest proiect 

D-l Duță Nicolae -săptămâna trecută ce ședință a fost la frizerie pe strada Danko Pista 

D-l primar – a fost întâlnire cu prieteni 

D-l Duță Nicolae -am cerut o situație despre terenul cu castraveți 

D-l primar – la ședința viitoare o să primiți 

D-l Duță Nicolae -am votat că la fiecare sfârșit de lună va fi ședință ordinară 

D-l primar  - de acum încolo așa va fi 

D-na Rhedey Emilia – locuitorii blocului din centru au cerut , ca primăria să repare niște țevi 

în subsolul între blocuri de lăngă CEC ,deoarece curge apa uzată pe stradă 

                                    -întreabă dacă e adevărat ca chiriașii din casele evreiești vor fi 

                                     evacuați 

D-l primar -nu vor fi evacuați 

 

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

legale. 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                   BERES   ATTILA                                      GALAMB GABRIELA 

 


