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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, 09 august 2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.1152/2018. Sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 17
consilieri locali în funcţie (lipseşte motivat dl. Horvath Sandor-Krisztian şi dl. Karsai
Jozsef-Attila şi nemotivat, d-na Turucz Maria) și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului
Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz
Csaba – responsabil mass media.

Întrucât preşedintele de şedinţă ales pe trei luni prin HCL 47/2018 lipseşte
motivat, se propune alegerea preşedintelui de şedinţă – dl. Nagy Laszlo – consilier local
– propunerea se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.61/09 august 2018 –
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Dl. Nagy Laszlo – 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
27 iulie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de zi
a şedinţei din 09 august 2018 – cu introducerea unui nou punct: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice – faza SF şi a indicatorilor tehnico-
economici, inclusiv a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi
realizată pentru Proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în
Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, din Oraşul Valea lui Mihai, se aprobă în
unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.62/09 august 2018, care face parte integrantă
din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actului
constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Termenel de a depune cereri de finanţare pentru anumite obiective de investiţii
din fonduri europene, ne presează acesta este motivul pentru care am convocat şi
această şedinţă extraordinară. Data de 18 august este termenul de depunere a cererilor
de finanţare în mai multe axe în cadrul POR 2014-20120, de asemenea în cadrul POIM .
Trebuie să adoptăm hotărârile în această săptămână, deoarece săptămâna viitoare sunt
trei zile libere şi nu vom avea când să le adoptăm şi să le depunem. Din păcate bugetul
local nu ne permite să realizăm din forţe proprii investiţii mari. Societatea pe acţiuni
Apă Canal Nord - Vest există, de două luni este licenţiată ANRSC ca operator regional,



2

fiind în stadiul în care poate întocmi şi depune cerere de finanţare în domeniul propriu
de activitate – în acest caz de operare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare
căreia i-am delegat gestiunea serviciului nostru. Această societate a depus cerere de
finanţare pentru un proiect în valoare de 7.730.000 lei  care a trecut de faza de evaluare
şi urmează semnarea contractului de finanţare de către directorul societăţii dacă poate
dovedi că dispune de suma necesară pentru cofinanţare. Societatea este pe acţiuni ale
u.a.t.-urilor, înfiinţat de ADI Nord - Vest care a luat fiinţă în urma deciziei autorităților
publice locale membre ADI, fiind operator regional licenţiat, au trecut de faza de
eligibilitate pentru a se cumpăra utilaje pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu
apă şi pentru canalizare, buldo - excavator, vomă, aparate de sudură tubuti PVC, pentru
aceasta este nevoie de cofinanţare din partea societăţii, al cărui capital social provine din
aportul acţionarilor, care în acest caz sunt cele 22 unităţi administrativ-teritoriale a căror
nr. de acţiuni creşte, aportul în numerar fiind majorat, după cum vedeţi  comuna Borş
are 2000 de acţiuni, societatea va putea dovedi capacitatea de a cofinanţa proiectul
pentru care se solicită finanţarea. Suma de 179 mii lei se va vărsa în termen de 12 luni,
pentru care am propus şi rectificarea de buget – proiectul de hotărâre următor, în prezent
avem 36 mii lei care se poate vărsa ca şi aport al u.a.t. Oraşul Valea lui Mihai.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: când a fost organizată întâlnirea
cu cetăţenii au fost doi reprezentanți ai acestei societăţi pe care nu-i cunosc, nu ştiu cum
îi cheamă, au fost foarte aroganţi, unul dintre ei s-a ridicat şi a vorbit cu cei prezenţi de
parcă el ar fi Dumnezeu, au venit şi în loc să explice ceva, s-au comportat sub orice
critică, măcar domnul de la firma de salubritate a lămurit problemele, dar ceilalţi doi au
fost foarte aroganţi, aş dori să ştiu cum îi cheamă – şi pentru o firmă cu asemenea
oameni să fim de acord cu mărirea aportului la capitalul social?

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt specialişti din cadrul firmei unul este director
economic a şi spus la adunarea cetăţenească faptul că se ocupă de calcularea tarifelor de
apă şi canalizare - un domn Ilarion o să vă spun şi numele, celălalt dl. Tokes Arpad care
răspunde de activitatea tehnică în cadrul firmei, dl. director Balogh Ferenc care este
jurist nu a fost prezent. Aceste persoane sunt astăzi sunt angajate la firmă, mâine nu mai
sunt, dar nu de educaţia acestor oameni trebuie să depindă atingerea unui scop comun.
Sunt de acord că cei prezenţi nu au primit răspunsurile la care şi noi ne aşteptam să nu s-
a prezentat problema aşa cum ar fi trebuit, dar părerile de moment nu trebuie să
influenţeze hotărârea Dvs. poate că în anul 2020 vor fi alte persoane în aceste scaune şi
ar dori să facă ceva dar nu le-am dat posibilitate să continue pentru că nu am luat
hotărârea corespunzătoare şi nu au primit finanţarea de care vorbim, nici nu le-am dat
posibilitatea să obţină finanţarea. Şi acest vot nu este de moment ci o posibilitate şi
pentru viitor ca această firmă să se dezvolte şi să-şi îmbunătăţească activitatea în folosul
cetăţenilor din u.a.t. acţionare. Suntem într-o situaţie favorabilă noi cei din Ardeal
pentru că la noi există cărţi funciare şi s-au putut executa măsurătorile cadastrale, faţă de
cei din sudul ţării unde nu există acest sistem şi au mult mai mult de lucru, acesta este
motivul pentru care nu se depun cereri de finanţare, iar absorbția de fonduri europene
este 0. Am discutat aceasta şi cu dl. ministru, motiv pentru care s-a solicitat să se
transfere sume la regiunea noastră, nu se poate şi ei trebuie să aibă posibilitatea să
solicite finanţare. Dar societatea poate accesa fonduri pentru care trebuie să mărim
aportul la capitalul social, atât noi cât şi celelalte localităţi.
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Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: dl. director economic este
Ilarion Cărăşel. Dacă mărim aportul nostru la capitalul social al societăţii, eu înţeleg că
scoatem dintr-un buzunar o sumă şi o punem în celălalt buzunar, astfel vor putea
achiziţiona utilaje în valoare de aproape 8 milioane de lei, în cazul în care se întâmplă
ceva cu societatea primim dublu înapoi. Nu cred că ar fi un pas greşit, trebuie să le
oferim şansa să beneficieze de această sumă şi ulterior de alte sume, am dori să ştim ce
utilaje se vor achiziţiona, care vor fi proprietatea societăţii în care suntem acţionari.

Dl. Nagy Szabolcs Imre – şef serviciu apă cana filiala Valea: se propune
achiziţionarea de utilaje şi echipamente, nu este vorba de obiective de investiţii de
lucrări, cum ar fi aparate de sudură, vidanjoare, buldo-excavatoare, autospeciale pentru
transport etc. necesare pentru munca de zi cu zi.

Dl. Pap Sandor Gyorgy – consilier local: dar când s-a delegat gestiunea, nu
s-au predat şi utilajele din dotarea serviciului de alimentare cu apă propriu al oraşului?

Dl. Nagy Szabolcs Imre: s-au predat, tot aşa şi în alte localităţi, s-a dat în
folosinţă tot ce servea acestei activităţi, tractoare, excavatoare, maşini, clădiri pentru
sediu, oraşul Săcuieni a dat în administrare o clădire pentru arhivă, fiecare ce a avut.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: ceea ce a predat oraşul Valea lui
Mihai nu poate fi fi considerat ca participare la aportul social?

Dl. Nagy Szabolcs Imre: participarea la capitalul social este necesar cu
aporturi în numerar, pentru a asigura cofinanţarea în cadrul proiectului de finanţare din
fonduri europene. Utilajele sunt proprietatea oraşului au fost predate pe bază de
convenţie societăţii odată cu delegarea activităţii.

Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. Din totalul de 14
consilieri prezenţi, 7 consilieri locali votează pentru aprobarea proiectului de hotărâre şi
7 se abţin (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sandor-
Gyorgy, Popa Florin-Viorel, Toth Ferencz-Csaba şi Zima Marius-Vasile – consilieri
locali) – potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al
Oraşului Valea lui Mihai, abţinerile se contabilizează ca voturi împotrivă. Întrucât
pentru aprobarea proiectului de hotărâre  este necesar votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie – în cazul consiliului local Valea lui Mihai este de 9 consilieri –
proiectul de hotărâre nu se aprobă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat, se pare
că nici în prezent nu suntem la înălţimea funcţiei pe care o deţinem, nici a acestei
probleme pentru că nu am luat în considerare interesele comunității, unii dintre noi am
ținut cont de niște indicații, ori povești de la colțul străzii, îmi pare rău că nu putem
lucra împreună, este rușine pentru mine ceea ce s-a întâmplat. Am impresia că tratați
munca și îndatoririle de consilier local ca și activitatea din bucătărie – discutăm la colț
de stradă și tragem concluzii, dar responsabilitatea Dvs. este mult mai mare. Cred că ați
primit informații suficiente din partea mea, dar dacă nu puteați să puneți î ntrebări vă
răspundeam, dar nu ați cerut nici o informație în plus. Dacă ați putea să-mi dați
argumente concludente de ce ați exclus Valea lui Mihai și întreaga comunitate de la
această posibilitate, le-aș accepta și asta o spun celor din stânga mea, mi-aș ridica
pălăria în fața dvs. și aș afirma că es te un argument/argumente care m-au convins, dar
din păcate nu simt așa ceva. Era bine ca toți consilierii să fi fost prezenți și atunci nu am
fi ajuns în această situație.

Dl. Zima Marius – consilier local: în 2016 am depus jurământul pentru binele
orașului, nu UDMR-ului, nici PNL-ului, nici EMNP-PPMT-ului. Eu consider că aceste
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utilaje care ar urma să se achiziționeze noi le avem în Valea lui Mihai, și dacă mă uit
peste lista cu localitățile din acest act constitutiv – nu vreau să jignesc pe nimeni – doar
toate sunt conduse de UDMR. Prin abținerea mea am ținut cont doar de interesele
orașului nu ale mele, nici ale PNL-ului, ale PSD-ului sau ale vreunui alt partid. Vă
mulțumesc.

Dl. Pap Sandor - consilier local: nu se poate afirma că această societate
reprezintă interesele comunității, deoarece nu s-a îmbunătățit calitatea apei de când au
preluat activitatea, nici canalizarea nu s-a realizat în tot orașul.

Dl. Nagy Laszlo - președinte de ședință: vreau să -ți spun dl. coleg că și
această firmă este la început de drum și ca orice firmă la început se confruntă cu greutăți
mari, motiv pentru care caută mijloace de a-și îmbunătăți activitatea, este întrerupt de dl.
consilier Pap Sandor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: așa este în aceste localități primarii sunt din partea
UDMR, dar nu a fost invenția noastră să înființăm o societate pe acțiuni. Acești primari
am încercat să convingem societatea AQUA REGIO din Oradea să-ne coopteze și să
delegăm serviciul aceste societăți, pentru că aceste servicii – cum bine știți, nu mai pot
funcționa în aparatul de specialitate al primarului, ori ca societate înființată de
autoritățile publice locale din u.a.t., ori delegarea unui operator regional. L-am căutat pe
directorul acestei societăți nu avea capacitatea să ne primească și pe noi, are și zona
Beiușului pe care trebuie să o deservească. A trebuit să înființăm o societate care să
funcționeze ca operator regional, la acel moment a fost societatea Apă - Canal Borș care
avea licență ca operator, care a cooptat localitățile din zona de nord-vest a județului și
între timp a obținut licență ca operator regional sub denumirea de SC APĂ CANAL
NORD-VEST SA acționari fiind u.a.t. - urile din această zonă, conduse de UDMR. A
trebuit să începem de la zero și acum căutăm soluții pentru rezolvarea probleme lor cu
care ne confruntăm. Una dintre soluții ar fi înzestrarea societății cu utilaje și aparatură
de strictă necesitate pentru activitatea de zi cu zi și nu este voie să decideți împotrivă
pentru că interesate sunt numai localitățile conduse de U.D.M.R.

Dl. Chiș Gheorghe - consilier local: consider că am fi la înălțimea situației,
dacă în momentul în care nu suntem de acord cu asemenea situații ca și cea de astăzi să
nu ne manifestăm doar dreptul de a vota împotrivă ci să venim și cu soluții concrete de a
merge mai departe, alegem o altă cale care să fie benefică pentru comunitate.

Dl. Zima Marius - consilier local: noi nu pierdem nimic suntem acționari cu
1 % am fi deținut un procent de 5 % din acțiuni dacă se vota acest proiect de hotărâre,
dar oricum nu ne vor da afară din societate și rămânem cu 1 %.

D-na Todor Maria – secretar: eu tot nu am înțeles nu ați aprobat majorarea de
capital social și aportul orașului sau nu sunteți de acord cu întregul act constitutiv
actualizat care se modifică și în alte articole nu numai la capitalul social.

Dl. Nyako Iozsef - primar: da așa este, eu înțeleg presiunea și știu ce vă
motivează decizia și îmi pare rău că trebuie să lucrez cu un asemenea colectiv care este
în stare să voteze în așa fel pentru că cineva v-a spus că așa trebuie să votați și îmi pare
rău că desconsiderați deciziile luate de UDMR, pentru că vi s-a spus că la următoarele
alegeri trebuie să fie reprezentate cât mai multe culori politice și nu una majoritară. Sunt
consilieri care și fac ceva pentru această comunitate nu numai se bat în piept cu această
funcție în care au ajuns cu ajutorul cuiva și nu fac altceva decât să împiedice munca
altora. Nu se poate să luați decizii care să ducă la bunăstarea comunității.
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Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: nu suntem bătaia de joc a nimănui
și vrem ca totul să fie trecut în procesul verbal al ședinței, noi reprezentăm interesele
orașului și nu ale vreunui partid.

Dl. Pap Sandor – consilier local: s-a supus votului proiectul de hotărâre, dl.
primar trebuia să ne dea explicații și să discute cu noi cu câteva zile înainte nu în ultimul
moment să primim ordinea de zi și să nu avem nici cui să punem întrebări. Domnule
președinte ne-am exprimat votul cu privire la primul punct de pe Ordinea de zi, vă rog
să treceți mai departe.

D-na Todor Maria – secretar: aș dori să clarificăm câteva probleme ridicate
de d-nii consilieri: nu știu ce nu este trecut în procesul verbal din ceea ce se discută la
ședințe. Rugămintea  mea este să mai studiați legea administrației publ ice locale și
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local aprobat de Dvs. în prima
ședință ordinară după constituire, și atunci veți ști că procesul verbal se afișează în
termen de trei zile de la ședință și în prima ședință următoare se aprobă de către
consiliul local. Până în prezent nu mi s-a adus la cunoștință c-ar fi fost ceva care nu a
fost consemnat în procesul verbal, chiar dacă vorbiți în limba maghiară încerc să traduc
cât mai bine în limba română ca nu cumva să fie obiecțiuni din partea nimănui.

Cu privire la faptul că primiți ordinea de zi în ultimul moment – legea permite
convocarea ședințelor extraordinare cu trei zile înainte de întrunirea în ședință, ați primit
marți materialele care sunt trecute pe ordinea de zi, ați avut timp să studiați și să puneți
întrebări dacă aveți nelămuriri, sau chiar există situații când ședința poate fi convocată
de îndată ceea ce înseamnă chiar de la o oră la alta, când nu aveți într-adevăr timp de
studiu, dar nelămuririle pot fi clarificate în plen.

D-na Gabor Eva – consilier local: ca replică la ce a spus dl. Zima eu am
concluzionat că tot ceea ce propune UDMR-ul sau intenționează să facă nu este bun și
trebuie să fiți împotrivă cei de la alte partide. Aș dori și eu să știu un singur motiv pentr u
care nu ne trebuie aceste utilaje.

Dl. Zima Marius – consilier local: eu nu am spus așa ceva, am spus că sunt de
acord cu tot ce este benefic pentru oraș și de la investire până în prezent am votat doar
împotriva aprobării PUZ – ului pentru AGROTEX. Această societate nu a adus nimic
bun pentru locuitori - nu s-a îmbunătățit calitatea apei, nu am primit dividende, utilaje
noi avem, atunci de ce să fiu de acord cu majorarea capitalului social?

Dl. Toth Csaba – consilier local: și luna trecută am avut un pro iect de
hotărâre cu bani pentru această firmă, noi pompăm bani în această firmă, dar pe termen
lung asta nu va funcționa, s-a delegat activitatea, dictează tarifele percepute pentru apă
și canalizare, nu le ajung acești bani, de ce le mai trebuie și mărirea capitalului social.

Dl. Nyako Iozsef - primar: cum să le fie de ajuns, dvs. sunteți întreprinzător și
știți ce înseamnă o firmă cu acționari doar unitățile administrativ-teritoriale, am înființat
o asociație intercomunitară care a înființat această societate pe acțiuni, de unde să aibă
bani? Numai din aportul la capitalul social.

Dl. Chiș Gheorghe - consilier local: nu este o societate care lucrează pentru
profit ci prestează un serviciu pentru populație, nici orașul nu lucrează pentru profit, dar
nu este doar societatea noastră ați văzut că sunt acționari 22 de localități care au un
anumit număr de acțiuni. Cu riscul că mă repet, aș dori ca pe ședința următoare să veniți
cu o alternativă, care este soluția și să vedem ce putem face cu această situație ca să o
îmbunătățim, nu doar să fim împotrivă la ceva ce ar fi un pas înainte.



6

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: așa cum s-a afirmat de mai multe ori
pe parcursul ședinței, majorarea capitalului social este necesar pentru asigurarea
cofinanțării pentru un proiect de finanțare care ar fi un pas înainte în îmbunătățirea
activității societății, se pare că suntem mulțumiți cu calitatea apei, batem pasul pe loc și
lucrăm în continuare cu ce avem.

Dl. Nagy Laszlo - președinte de ședință: aș propune să reluăm v otul.
Dl. Nyako Iozsef – primar: cred că s-au lămurit unele probleme pe parcursul

discuțiilor, nu mai există nelămuriri care n-au fost clarificate înainte de ședință după
cum a afirmat dl. Pap, poate că sunt printre voi persoane pentru care s-au limpezit unele
neclarități și ar vota altfel decât la început.

Se propune și se aprobă  în unanimitate reluarea votului. Proiectul de hotărâre
supus votului se respinge cu 8 voturi pentru și 6 abțineri (Baricz-Nanasi Ferenc,
Czegledi Iulia, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sandor-Gyorgy, Toth Ferencz-Csaba şi Zima
Marius-Vasile – consilieri locali).

Se va redacta o Hotărâre de respingere a proiectului de hotărâre privind
aprobarea Actului constitutiv al SC APĂ CANAL NORD-VEST SA, cu nr.63/09
august 2018 – parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Orașului Valea lui Mihai, pe anul 2018.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre inițiat, care nu prea are rost să se discute pentru că dacă nu ați aprobat primul
punct, nu are rost să decidem asupra sumei de 36 mii lei. Am primit de la Consiliul
Județean Bihor, suma de 336.700 lei, pentru finalizarea asfaltării în fața bisericii
penticostale, pentru reabilitarea clădirii de pe str. Breslelor nr.1 și pentru evacuarea apei
pluviale.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.64/09 august 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea: proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului
Valea lui Mihai la proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în
Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investiţie şi a cheltuielilor legate de proiect

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Am avea posibilitatea să modernizăm iluminatul public cu becuri economice și
extinderea rețelei. Nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.65/09 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Nagy László Todor Maria


