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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, 23 decembrie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului 

Valea lui Mihai, nr.211/16 decembrie 2019. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie, dl. Nyako Iozsef – primar al Oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – 

Secretar general al Oraşului Valea lui Mihai, Rencz Csaba – responsabil mass-media şi 

Suto Eva din partea ERINTO. 

 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă îi salută pe cei prezenţi 

supune la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai, care se aprobă cu 16 voturi pentru  şi 1 abținere (d-na Czegledi Iulia) 

adoptându-se Hotărârea nr. 94/23 decembrie 2019,  care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai din 28 noiembrie 2019 – procesul verbal 

supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.95/23 decembrie 

2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de 

gestiune a transportului public local de călători în Oraşul Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Este un pas important aprobarea acestui document pentru implementarea 

proiectului, pe baza studiului de oportunitate se stabileşte modalitatea de gestiune a 

serviciului de transport local, de care va beneficia oraşul din vara anului 2022. Acest 

document a fost întocmit de specialişti în domeniu, este o societate din Bucureşti, nu 

prea s-au găsit alte societăţi în zonă, este o lucrare bună vă recomand să o studiaţi cu 

atenţie dacă nu aţi făcut-o. În data de 17 ianuarie 2020 vom organiza o adunare publică 

pentru prezentarea proiectului de mobilitate la care dorim să participe consilierii locali, 

aparatul de specialitate şi populaţia. Se va face o prezentare a proiectului în limba 

română şi în limba maghiară, proiectarea documentelor, stadiul în care se află proiectul 

ca toată lumea să ştie ce se întâmplă în oraş, precum şi alte informaţii despre activitatea 

noastră. Am primit deja anumite sume din finanţarea proiectului pentru decontarea 

cheltuielilor noastre de până la această dată. 
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D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: aş dori să întreb cât a costat 

acest studiu? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: în jur de 60 mii lei, dar este o cheltuială eligibilă 

din bugetul proiectului, dar este un document obligatoriu în implementarea proiectului. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: studiul cuprinde date din anul 

2016  de ce nu sunt date mai recente dacă proiectul se finalizează în anul 2022? 

Există în studiu un Chestionar de mobilitate nu este menţionat când a fost 

întocmit, câte persoane au fost interogate, sunt trecute rezultate dar lipsesc multe 

rezultate care la un chestionar sunt obligatorii. 

Este o idee bună transportul local, dar cred că nu va funcţiona numai dacă vor 

fi cuprinse şi localităţile limitrofe, nu cred că este suficient oraşul, nu îmi este clar dacă 

ruta ajunge până la capătul cartierului Dihenes sau a străzii Băncii, respectiv ce este cu 

strada Zărandului. Ca să funcţioneze bine trebuie reglementată circulaţia, nu sunt 

prevăzute piste pentru biciclete, se avansează foarte greu cu canalizarea şi cu asfaltarea 

drumurilor. În afară de asta, avem transportul de persoane la Marghita, unde este 

spitalul, finanţele, bănci, etc. Este foarte greu să se ajungă la Marghita, nu ar trebui 

Primăria să favorizeze şi transportul persoanelor la Marghita. Funcţionarea serviciului 

se va face de un aşa numit operator municipal. Am înțeles că operator va fi societatea 

VALSALUB înfiinţată de Consiliul local, de ce nu se poate ca această societate să 

asigure şi transportul de deşeuri menajere? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: studiul de oportunitate a fost întocmit de o firmă 

de specialitate datele de acum trei ani sunt date actuale, specialiştii societăţii lucrează în 

toată ţara, ei ştiu ce date şi chestionare utilizează, nu suntem competenţi să evaluăm 

cunoştinţele lor şi suntem nevoiţi să acceptăm documentaţia depusă, au fost contractaţi 

pe bază de referinţe. În ţară există doar două asemenea societăţi care întocmesc studii de 

oportunitate în domeniul transportului public local. 

Se poate extinde ruta şi spre localităţile limitrofe, doar după ce se realizează 

ruta locală cuprinsă în proiect, depinde ce cheltuieli vor fi din bugetul local, nicăieri în 

lume nu este rentabil transportul local. Probabil va trebui să contribuim din bugetul 

local. Deplasarea spre Marghita este acoperită de sfera privată, oraşul nu dispune de 

fonduri pentru aşa ceva şi nici o asemenea societate ca să cumpărăm autobuze, să 

angajăm şoferi etc., dacă reuşim înfiinţarea serviciului de taximetrie se rezolvă. În 

proiect sunt prevăzuţi 20,5 km pentru piste de biciclete până pe str. Băncii şi Bocskai 

Istvan. Vom depune alte proiecte pentru finanţare sunt finanţări pentru a lega zonele mai 

îndepărtate de centrul oraşului, vom accesa asemenea finanţări în perioada următoare, se 

renovează gara, se pare că vom avea o posibilitate şi vom profita de aceasta, 

deocamdată suntem în faza de discuţii. Societatea de transport public local nu poate 

avea alt obiect de activitate, obiectul de activitate al societăţii VALSALUB se va axa pe 

funcţionarea bazinelor de înot.  

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 96/23 decembrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului 

privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Oraşului 

Valea lui Mihai pentru activităţi nonprofit de interes local, nr.20/P.H. din 28 oct. 2019 

 

 



3 

 

 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Dacă aveţi întrebări vă răspund, aveţi de propus şi aprobat doi consilieri 

locali pentru comisia de verificare a documentelor şi un consilier local pentru comisia 

de contestaţii.  

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: comisia II de buget a avizat 

proiectul de hotărâre, dar toţi membri comisiei au fost de acord să solicităm ca cererile 

de finanţare să fie analizate de către o comisie formată din funcţionari din aparatul de 

specialitate, având în vedere faptul că analiza documentelor este o muncă titanică, iar 

comisia de specialitate a consiliului local să decidă cine şi ce sumă primeşte. 

D-na Todor Maria – secretar general: să înţeleg că munca o fac funcţionarii 

publici şi pe baza analizei documentelor şi a rezultatelor acestora comisia să decidă cine 

şi cât primeşte? Consiliul Local aprobă bugetul local, la propunerea primarului, suma 

care se acordă pentru finanţări nerambursabile se aprobă de către Dvs. iar cuantumul 

alocat şi activităţile nonprofit care se finanţează din această sumă se decide de către 

acea comisie din care s-a propus să facă parte doi consilieri locali ca să nu spuneţi că aţi 

fost lăsaţi pe din afara şi trei persoane numite de către dl. primar, oricum vedeţi conform 

procedurii este mult de lucru, solicitările sunt multe, iar Dvs. nu ştiu dacă veţi avea timp 

să le analizaţi conform regulamentului. De ce sunt tot timpul acuzaţii chiar nefondate, 

din moment ce există o grilă conform căreia se punctează documentaţiile analizate, chiar 

credeţi că se fac şmecherii, acest punctaj poate fi oricând verificat şi există posibilitatea 

contestării rezultatelor comunicate de către comisia de analiză.   

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: probabil că dl. primar va 

spune din nou că lipseşte încrederea dar dacă Dvs. numiţi trei persoane, iar consiliul 

local aprobă doi reprezentanţi dintre consilierii locali, care vor fi mai mult ca sigur 

consilieri din partea UDMR, acest fapt trezeşte din nou suspiciuni, ar trebui să le evitaţi. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: dacă vor fi numiţi trei 

funcţionari de către primar, iar consilierii locali vor fi din partea UDMR vor face ce le 

spune dl. primar, deci va decide dl. primar cine şi cât primeşte. 

Dl. Pap Sandor – consilier local: propune ca numărul consilierilor locali în 

această comisie să fie mai mare şi fiecare din cele patru partide care au consilieri local 

să fie reprezentate – comisia să fie compusă din patru consilieri locali şi restul 

membrilor să fie numiţi din aparatul de specialitate. 

D-na Gabor Eva – consilier local: asta înseamnă ca fiecare partid să delege o 

persoană care şi lucrează efectiv, nu aşteaptă rezultatul analizei dosarelor de către 

funcţionarii din aparatul primarului. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: de mai multe ori am cerut să mi se 

prezinte decontul sumelor nerambursabile acordate din bugetul local, d-na contabil şef 

mi l-a prezentat o singură dată în cei opt ani din cele două mandate. 

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: solicită 5 min. pauză pentru discuţii. 

După revenirea din pauză: 

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: propune ca în comisia de analiză şi 

selecţionare a proiectelor consiliul local să aibă patru reprezentanţi iar prin dispoziţia 

primarului să fie numiţi ceilalţi trei membri, deci comisia să fie formată din şapte 

membri, iar comisia de analiză a contestaţiilor să rămână cu trei membri. 

Propunerea d-lui Krizsan Csaba supusă votului se aprobă în unanimitate. 
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Propunerea d-lui Pap Sandor supusă votului, se respinge cu 7 voturi pentru, 10 

voturi  împotrivă. 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi propuneri 

pentru cei patru reprezentanţi ai consiliului local în comisie, dar să aveţi grijă la 

incompatibilităţi, pentru că după cum aţi văzut în Regulament dacă vreun membru al 

comisiei este în organele de conducere sau este membru fondator al asociaţiei/fundaţiei 

– acea entitate nu poate obţine finanţare nerambursabilă. 

Dl. Krizsan Csaba-Geza – consilier local: propune ca membri în comisie pe 

dl.  Chiş Gheorghe-Cristian şi pe d-na Boda Brigitta – consilieri locali. 

Dl. Popa – Florin-Viorel – consilier propune pe d-na Nemeth Elvira-Iboyo – 

consilier local 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: propune pe d-na Czegledi Iulia – 

consilier local. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferencz – consilier local: propune pe dl. Zima Marius-

Vasile  – consilier local. 

Dl. Torda Imre-Istvan- consilier local: pentru comisia de soluţionare a 

contestaţiilor ca reprezentant al Consiliului local este propus dl. Kovacs Attila – 

consilier local. 

D-na Nemeth Elvira Iboyo – consilier local: în comisia de soluţionare a 

contestaţiilor îl propune pe dl. Popa Florin-Viorel – consilier local. 

Se trece la vot secret, prin buletine de vot.  

D-na Todor Maria – secretar general: în urma numărării voturilor rezultă 

următoarele: 

- pentru comisia de analiză şi selecţionare a dosarelor pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile: Boda Brigitta – 11 voturi pentru; Chiş Gheorghe-Cristian 

12 voturi pentru; Czegledi Iulia – 16 voturi pentru; Nemeth Elvira-Iboyo – 8 voturi 

pentru; Zima Marius-Vasile – 17 voturi pentru; 

- pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor: Kovacs Attila - 10 voturi 

pentru; Popa Florin-Viorel  - 7 voturi pentru; 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri 

(d-na Nemeth Elvira-Iboyo şi dl. Popa Florin-Viorel – consilieri locali) (Potrivit art.139 

alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la  voturile împotrivă” ) 
adoptându-se Hotărârea nr.97/23 decembrie  2019 care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 5 de pe Ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului 

de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2020 din fondul forestier proprietate 

publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum 

şi a preţurilor de vânzare a acesteia, nr.27/P.H. din 13 decembrie 2019. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Preţurile rămân la fel cu cele din anul 2019. În anul 2018 din 

valorificarea masei lemnoase am avut un venit de 271.912 lei, în acest an Ocolul silvic 

ne-a virat cca 40 mii lei, în prezent curăţăm o suprafaţă de 2,6 ha de buşteni, unde se va 

planta stejar de către Ocolul silvic, care va şi păzi de furturi şi de animale sălbatice. 

Dl. Zima Marius.-Vasile – consilier local: această masă lemnoasă valorificată 

pentru cât este suficientă, ajunge pentru toţi solicitanţii de lemne pentru foc? 
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: din păcate nu, acesta este motivul 

pentru care se întocmesc liste, astfel primul venit - primul servit se onorează solicitările. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: există un plan de exploatare care trebuie respectat 

în funcţie de cât este de veche pădurea – nu se poate mai mult, locuitorii au posibilitatea 

de a procura din altă parte, întradevăr este mai ieftin, dar dacă toţi aşteaptă de la noi 

lemne pentru foc - mulţi vor rămâne fără lemne pe iarnă, sunt şi alte posibilităţi de a 

cumpăra din alte depozite. În ultima perioadă 30 de locuinţe au fost racordate la gaz 

metan, ar trebui să conştientizaţi locuitorii că este mai ieftin, mult mai confortabil şi nu 

poluează aerul ca şi fumul de la sobe. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 17 voturi pentru adoptându-

se Hotărârea nr.98/23 decembrie 2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul 

Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2020-2021, nr.28/P.H. din 13 decembrie 2019. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Ieri am avut ocazia să particip la o şedinţă unde tema şedinţei nu aceasta 

a fost dar s-a discutat şi despre învăţământ, există la nivelul oraşului o unitate şcolară 

particulară de ciclu preşcolar care s-a cuprins în reţeaua şcolară - grădiniţa Aranykapu – 

sunt multe neajunsuri în activitatea acestei grădiniţe, am propus cuprinderea în reţeaua 

şcolară pentru că se pare că este nevoie de această grădiniţă cu program prelungit, 

părinţilor le convine: copiii sunt supravegheaţi între orele 06-17, sunt cuprinşi cât de cât 

într-o formă de învăţământ preşcolar, dar sunt multe reclamaţii cu privire la această 

activitate care nu corespunde sistemului de învăţământ din mai multe puncte de vedere, 

în perioada următoare va trebui să monitorizăm mai atent această unitate de învăţământ 

preşcolar, specialiştii în special pedagogii dacă constată că nu este o activitate care 

corespunde unui învăţământ preşcolar corespunzător – este ultima dată când această 

unitate a fost cuprinsă în reţeaua şcolară. Vrem ca toţi copiii să fie educaţi aşa cum 

trebuie,  nu dorim ca aceşti copii să fie înscrişi la o unitate de învăţământ care nu 

corespunde din punct de vedere educaţional. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferencz – consilier local: ne bucurăm că dl. Primar este 

specialist în educaţie şi veţi sprijini învăţământul din localitate şi pe mai departe, aţi 

afirmat că se va monitoriza de către noi mai atent această unitate de învăţământ 

particulară, vă rog să-mi spuneți care sunt acele norme legale care ne permit nouă ca şi 

autorităţi publice locale unităţile de învăţământ, eu nu am cunoștință despre  aşa ceva. 

D-na Gabor Eva – consilier local: şi eu am participat la comemorarea 

revoluţiei din 1989, la care a participat dl. Tokes Laszlo, după care s-a organizat şi am 

participat la discuţii la o masă rotundă care s-a finalizat cu denigrarea UDMR-ului, a dl-

ui Primar, a conducerii oraşului şi atacuri la persoană. Tuturor celor care au dorit să 

spună ceva lui s-a acordat cuvântul. Am vrut şi eu să iau cuvântul, să spun adevărul 

pentru că ceea ce s-a vorbit nu este întregul adevăr, dar nu mi s-a acordat pe motivul că 

nu mai este nimic de spus şi nu mai este timp pentru aşa ceva, m-am ridicat şi am plecat. 

Eu m-am dus la biserică să mă simt bine şi nu să ajung într-o asemenea situaţie. Clasele 

tip step-by-step au fost înlăturate, nu au avut aceleaşi favoruri ca şi clasele de la şcoala 

gimnazială Ze4lk Zoltan ceea ce nu este adevărat. Elevii din clasele step-by-step au fost 

duşi la oră de sport cu autobuz, au primit pachete din Olanda acestea au fost împărţite 

numai pentru aceşti elevi. Avem dreptul de monitorizare, am primit şi noi reclamaţii cu 
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privire la activitatea aceste unităţi de învăţământ, nu am fost niciodată să-i verificăm. 

Am mai participat la reuniuni cu prezbiterii am prezentat ce am vrut şi de această dată 

am vrut – dar nu mi s-a permis probabil le-a fost frică de adevăr. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 17 voturi pentru adoptându-

se Hotărârea nr.99/23 decembrie 2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai 

și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai, 

nr.29/P.H. din 13 decembrie 2019. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat.  

Nu sunt obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 17 voturi pentru adoptându-

se Hotărârea nr.100/23 decembrie 2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2020 o locuință socială. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă Referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat.  

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 17 voturi pentru adoptându-

se  Hotărârea nr.101/23 decembrie 2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Diverse:  

COMISIA I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: nu au fost depuse 

solicitări de competenţa comisiei.  

 

COMISIA II. Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedintele comisiei: nu au fost 

depuse solicitări de competenţa comisiei.  

 

COMISIA III. Dl. Torda Imre-Istvan – preşedinte de şedinţă: dl. Viceprimar 

va prezenta ce se va întâmpla cu lemnele valorificate. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: lemnele tăiate din oraş provenite din 

pomi bătrâni, crengi, scânduri din acoperiş Liceu vor fi valorificate,  s-a întocmit o listă 

cu oameni nevoiaşi cărora li s-a predat pe bază de proces-verbal se poate verifica, 

lemnele nu au ajuns nici la conducere, nici nu au ajuns în curtea vreunui angajat al 

primăriei, s-a acordat celor îndreptăţiţi câte un mc din materialul lemnos.  

 

COMISIA IV – D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: nu au fost depuse 

solicitări de competenţa comisiei.  

Se dă cuvântul d-lui Primar. 

Dl. Nyako Iozsef - primar: doresc să vă mulţumesc pentru activitatea din acest 

an, deşi sunt divergenţe între noi, toate proiectele de hotărâre au fost aprobate şi 

adoptate de Dvs. şi consider că aşa este corect. Problema mea este că ajung informaţii 

false la populaţie, deşi tot ce se discută este consemnat în procesul verbal al şedinţei şi 

acesta este publicat pe site-ul oraşului şi poate fi oricând consultat. Dar să nu uităm că 

urmează un an electoral. 
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Am primit un anunţ pozitiv vineri că ni s-au virat sumele pentru decontarea în 

acest an a două facturi depuse la Bucureşti, pentru lucrările de canalizare din PNDL, pe 

str. Kalvin apa freatică este prea la suprafaţă, după ce se scoate urmează 13 zile de 

repaus, nu ne convine nici nouă, dar altfel nu se poate lucra. Se pare că acest guvern 

vede lucrurile aşa cum trebuie – în această perioadă sunt alte obiceiuri, dacă dirigintele 

de şantier a spus că se poate plăti, s-a făcut plata. Au fost cazuri că s-au plătit lucrări 

neexecutate, desigur nu la noi, dar s-a întâmplat şi aşa ceva în alte zone.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: mulţumesc pentru activitatea depusă 

de fiecare consilier local, anul 2019 a fost un an constructiv, sperăm să fie la fel şi anul 

2020, cu o activitate constructivă. Vă doresc Crăciun fericit şi La mulţi ani, vă aşteptăm 

cu drag în centrul oraşului în noaptea de Revelion, vor fi artificii, va fi muzică  şi se va 

servi vin cald. 

Dl. Krizsan Csaba Geza -  consilier local: în numele grupului UDMR doreşte  

sărbători fericite şi un an nou fericit. 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: doreşte toate cele bune în 

noul ani şi declară închisă şedinţa. 

 

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

prezentul proces-verbal. 

           

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL,  

                                                                                                                                                                  

           Toth Ferenc-Csaba                           Todor Maria  

 

 


