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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, 25 septembrie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.136/2019. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie şi dl. 

Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar general 

al Oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – responsabil mass-media. 

 

Dl. Torda Imre-Istvan – 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 în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.69/25 

septembrie 2019,  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din 28 

august 2019 – procesul verbal supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.70/25 septembrie 2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.7/PH/17 septembrie 2019, 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în 

consiliile de administraţie şi în comisiile pentru  evaluarea şi asigurarea calităţii 

educaţiei ale unităților şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 

2019-2020 - iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl.Baricz–Nanasi Ferenc – consilier local: solicită prezentarea unei informări 

din partea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor 

şcolare în anul şcolar 2018-2019. 

Dl. Torda Imre – preşedinte de şedinţă: eu împreună cu colegul Krizsan 

Csaba – consilier local am fost în anul şcolar precedent reprezentanţii consiliului local 

în consiliul de administraţie al Liceului tehnologic, am participat la 80 % din şedinţele 

consiliului unde am văzut cu ce probleme. Clădirea şi dotarea unităţii şcolare poate 

concura cu orice şcoală din Oradea, au fost accesate şi câştigate multe proiecte de 

finanţare, dintre care şi un proiect pentru educarea copiilor din familii defavorizate se 

ţin ore peste program. Dacă copiii învaţă, iau şi bacalaureatul, majoritatea elevilor care 

s-au înscris la această unitate de învăţământ, sunt copii care au luat media cinci sau sub 

cinci în şcoala gimnazială, nu putem pretinde să ia şase la bacalaureat. Sunt mulţi 

profesori care fac naveta, se asigură c/val navetei, burse pentru elevii claselor de 

profesională. În anul şcolar precedent au fost 3 clase de profesională şi 2 de liceu – total 

102 elevi, din care 29 s-au înscris la bacalaureat, promovabilitatea fiind de 56 %. Dar 
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consiliul de administraţie nu poate influenţa numărul de elevi să se înscrie la bacalaureat 

sau procentul de promovabilitate. 

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: dacă dl. consilier local Baricz ar fi cerut 

din timp informările, ne-am fi pregătit cu date concrete. Aceste consilii de administraţie 

au ordine de zi standard, sunt discutate probleme cu elevii, cu profesorii, se face analiza 

activității profesorilor, autoevaluare acestora birocraţia este foarte mare se întocmesc tot 

felul de acte, aceste consilii numesc comisiile pentru examinarea candidaţilor pe posturi, 

analizează şi aprobă investiţiile în funcţie de bugetul alocat, practic nu directorul sau 

directorul adjunct decide, propunerile acestora, se aprobă de aceste consilii de 

administraţie, procesele verbale se transmit Inspectoratului şcolar. 

După câte ştiţi, Ministerul agriculturii a preluat din nou această unitate şcolară, 

este un pas important pentru noi, ni s-a cerut şi am întocmit necesarul pentru utilaje 

agricole, este nevoie de achiziţionare de utilaje noi, de necesarul pentru dotarea 

laboratoarelor, cu sprijinul ministerului putem dezvolta şi alte specializări şi să crească 

numărul de elevi. Sunt 47 de şcoli din ţară care în acest an şcolar, nu pot organiza clase 

liceale din lipsa elevilor. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: sperăm că Ministerul agriculturii va fi de ajutor, 

într-adevăr sunt puţini elevi, învăţământul trebuie reformat, vedeţi că sunt schimbări la 

nivel de minister tot timpul, momentan avem nu ştiu al câtelea ministru. Din păcate nu 

putem să ne amestecăm, dar nu suntem de acord, sunt profesori titulari care nici măcar 

nu ştiu unde este şcoala, în fiecare an sunt detaşaţi la alte unităţi şcolare. Aţi văzut că se 

fac reparaţii, urmează realizarea acoperişului pe terenul de handbal pentru ca şcoala să 

aibă o sală de sport, unde pot fi organizate şi alte evenimente de către şcoală. Cu toţii 

suntem pentru ca acest liceu să se ridice la nivelul oraşului, un rol important îl au şi 

părinţii, am văzut la deschiderea anului şcolar erau prezenţi profesorii, preoţii din oraş, 

dar pe aceşti copii nu i-a interesat ce se întâmplă în jurul lor, parcă nu pentru ei ar fi fot 

organizată festivitatea de deschidere.  

În viitorul apropiat, urmează renovarea completă a şcolii din cartierul Dihenes 

prin finanţarea de la Guvernul Ungariei, puţin mărită clădirea şi amenajarea curţii, 

schimbarea acoperişului, modernizarea sălilor de clasă şi a holului, centrală termică 

nouă şi reţeaua electrică schimbată.  

Karsai Joszef-Attila – viceprimar: activitatea conducerii Liceului tehnologic 

este transparentă, proiectele de finanţare,  lucrările de investiţii sunt aduse la cunoştinţă 

pe site-ul oraşului şi în ziarele judeţene. Noi nu putem influenţa rezultatele la 

învăţământ, consider că este bun procentul de promovabilitate la bacalaureat faţă de anii 

precedenţi şi sperăm că acest procent în anii următori va creşte. 

Pentru reprezentarea în consiliul de administraţie al Liceului tehnologic nr.1, 

se fac următoarele propuneri: 

Dl. Kovacs Attila propune pe dl. Torda Imre-Istvan şi pe dl. Krizsan Csaba-

Geza – consilieri locali.  

Pentru reprezentarea în consiliul administraţie al Şcolii gimnaziale „Zelk 

Zolta” se fac următoarele propuneri: 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy propune pe dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local 

D-na Boda Brigitta propune pe dl. Chiş Gheorghe-Cristian şi pe dl. Nagy 

Laszlo – consilieri locali. 

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

local 
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Dl. Karsai Jozsef-Attila propune reprezentanţii Consiliului Local în CEAC: 

- la Liceul Tehnologic nr. 1: d-na Boda Brigitta – consilier local 

- la Şcoala Gimnazială: d-na Gabor Eva – consilier local. Întrucât d-na Gabor 

Eva nu acceptă, dl. Torda Imre-Istvan propune pe dl. Kovacs Attila – consilier local. 

Se trece la vot secret prin buletine de vot. În urma numărării voturilor, reiese 

următorul rezultat:  

- desemnarea dl. Krizsan Caba-Geza – se aprobă în unanimitate 

- desemnarea dl. Torda Imre-Istvan – se aprobă cu majoritatea voturilor (2 

voturi împotrivă) 

- dl. Baricz-Nanasi Ferencz – 7 voturi pentru 

- dl. Chiş Gheorghe-Cristian – 11 voturi pentru  

- dl. Nagy Laszlo – 10 voturi pentru  

- d-na Nemeth Elvira-Iboyo – 5 voturi pentru 

Reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în CEAC: 

- la Liceul Tehnologic nr.1: d-na Boda Brigitta – 3 voturi împotrivă;  

- la Şcoala gimnazială: dl. Kovacs Attila – aprobat în unanimitate 

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

Hotărârea nr. 71/28 septembrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.8/PH/17 septembrie 2019 

privind rezilierea , respectiv prelungirea  unor contracte de închiriere locuinţe ANL. 

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

proiectul de hotărâre cu introducerea unui articol cu referire la prelungirea contractului 

de închiriere a unei locuinţe ANL, încheiat cu dl. Cardoş Iosif care expiră la 30 

septembrie, pe o perioadă de un an. 

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

Hotărârea nr.72/28 septembrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 5 de pe Ordinea de zi: Diverse.  

Nu au fost depuse cereri de către locuitorii oraşului, care să fi fost repartizate 

spre analiză comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: la sfârșit de săptămână organizăm târgul de 

toamnă „Bătutul nucilor” – vă rog să participaţi cu produse, ar fi bine ca toţi consilierii 

locali să pregătească un coş cu fructe şi/sau legume, care vor fi împărţite şcolilor care 

pregătesc mâncare şi pentru creşă. Pentru această festivitate sumele alocate sunt mai 

mici decât în anul precedent. Sprijin am primit de la consiliul judeţean, de la Fundaţia 

Bethlen Gabor, prezintă programul celor două zile: expoziţia de produse agricole,  

prezentare de carte, slujbă ecumenică la care vor participa preoţii de toate confesiunile, 

programe cultural-artistice, vor fi premiaţi producătorii din zonă care-şi vor prezenta 

produsele atât cereale din cultură mare, cât şi legume, respectiv, fructe.  

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: solicită ca reprezentanţii în 

consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale „Zelk Zoltan” în anul şcolar precedent, să 

prezinte o informare privind activitatea din anul şcolar 2018-2019. 

Dl. Nagy Laszlo – consilier local: au fost convocate multe şedinţe, sunt lucruri 

multe de discutat, ar necesita să fim zilnic acolo, procesele verbale sunt dovada 

şedinţelor convocate.  
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Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: sunt multe probleme care 

trebuie aprobate de consiliul de administraţie, şedinţele sunt lungi, durează câteva ore 

datorită complexităţii problemelor, problemele se adună, sunt tot felul de acte care 

trebuie analizate – se strâng documente şi se analizează în şedinţă. Nu m-am pregătit să 

prezint informare în plenul şedinţei, dar dacă doriţi pentru şedinţa de luna viitoare am să 

vă prezint o informare detaliată.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: am înţeles că SC AVE a câştigat 

licitaţia de preluare a activităţii de salubrizare a oraşului, ce se întâmplă cu contractul cu 

salubrizare, se va începe preluare de către operator cu începere din luna octombrie? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: operatorul regional îşi va începe activitatea 

curând, probabil de la 1 decembrie a.c., în zona 6 – singurul operator este AVE. Nu 

putem să ne asumăm cheltuiala cu achiziţia pubelelor pentru două-trei luni – ar fi fost 

vorba de 260 mii lei. Urmează ca operatorului regional să i se delege gestiunea şi acesta 

va ţine legătura cu beneficiarii serviciului. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: felicită consilierii locali aleşi ca 

reprezentanţi în consiliile de administraţie şi le urează spor la muncă. Aş dori să fac 

nişte propuneri pe care să le aveţi în considerare în perioada următoare: pentru siguranţa 

profesorilor, a personalului şi a copiilor sunt clădiri care sunt periculoase cu geamuri 

cad dacă sunt deschise, trepte care alunecă, în curţi sunt bucăţi de beton periculoase, 

clădirile în care frecventează cursurile copii mici nu sunt păzite, nu sunt peste tot 

cordoane în faţa şcolii, nu sunt puse indicatoare de circulaţie, prezenţa poliţiei nu se 

vede zilnic la aceste clădiri, camerele video lipsesc. Ar fi necesară o parcare la clădirea 

principală de pe strada Ady Endre. Propune să se introducă bilete de învoire în timpul 

cursurilor pentru copiii din clasele gimnaziale. Nu sunt peste tot locuri de joacă pentru 

clasele mici. Ar fi foarte important să existe Cabinet medical de asistenţă medicală. 

Produsele din programul Lapte corn – nu se poate mânca. Manualele lipsesc în clasele I-

IV, sălile de clasă să fie dotate cu table, cu videoproiectoare, etc.   

Dl. Csengeri Csongor-Antal – consilier local: cele prezentate sunt probleme 

pe care le cunoaştem dar nu le putem noi rezolva. Eu nu pot angaja nici o persoană, 

cadrele didactice sunt trimise de Inspectoratul şcolar judeţean, nu eu aleg cadrele 

didactice cu care să lucrez. Am încercat să închidem porţile la clădirile administrate de 

noi să punem interfon, am primit amendă de la pompieri pentru că în caz de incendiu nu 

se poate intra în clădire. Aş avea nevoie de 14 oameni pentru paza celor 14 clădiri, nu 

pot angaja nici un om nu 14, fără personal nu pot asigura paza clădirilor. Propunerea ar 

fi să fie montate camere video – avem în administrare 14 clădiri ar fi cheltuieli mari, nu 

avem fonduri proprii pentru asemenea cheltuieli. Vă asigur că suntem, conştienţi că tot 

ce aţi prezentat sunt deficienţe, din care ce putem rezolva cu forţe proprii rezolvăm, dar 

nu avem nici resurse umane şi nici materiale pentru rezolvarea problemelor în totalitate. 

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

prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. 

           

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                              

             Torda Imre-Istvan                            Todor Maria  


