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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 noiembrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr. 356/2016. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17
consilieri în funcţie, (lipsește dl. Horvath Sandor - consilier local), dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui
Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva –
Ithonn.ma.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – 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 28 octombrie 2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum
şi Ordinea de zi cu introducerea unui punct pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind
stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30060 şi din
partida nr. 30061, supusă votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.40/25 noiembrie 2016 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea modalităţii de
gestiune a unor activităţi de salubrizare a oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi
aprobarea studiului de oportunitate a deciziei de delegare.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. A fost reziliat contractul de prestări servicii cu BIO FLORISAL, s-a ivit
o nouă situaţie, până la preluarea activităţii de către un operator regional la nivel de
judeţ – această problemă trebuie să o rezolvăm noi, suntem în această perioadă de
tranzit am achitat din bugetul local colectarea şi transportul deşeurilor pe această
perioadă şi la rectificarea de buget am mai propus alocarea sumei necesare pentru
decontarea c/val acestui serviciu, din păcate nu ştiu cine va participa la licitaţie văzând
că este pe o perioadă scurtă şi nu-şi va recupera investiţia. Caietul de sarcini şi celelalte
documente pentru licitaţie sunt în curs de finalizare, urmează ca ECOLECT GROUP să
organizeze  licitaţia la nivel regional.

D-na Nemet Elvira – consilier local: dacă vreun operator va licita şi se va
încheia contractul, ASA se va retrage?

Dl. Nyako Iozsef – primar: deocamdată da, activitatea de colectare selectivă a
deşeurilor nu este cuprinsă în acest studiu de oportunitate, avem un contract de prestări
servicii valabil cu SC ASA nu putem să scoatem la licitaţie activitatea de colectare
selectivă. ASA nu mai face curăţenie în oraş, probabil vom rezilia contractul dacă va
exista un operator regional, sperăm să se întocmească cât de repede caietul de sarcini şi
contractul va fi încheiat de ECOLECT GROUP. Pasul acesta l-am făcut pentru ca la
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verificare, Curtea de conturi să vadă intenţia noastră de a delega activitatea prin licitaţie,
chiar dacă probabil nu se va adjudeca licitaţia.

Dl. Szentes Attila – consilier local: cum se va rezolva colectarea şi transportul
deşeurilor până la adjudecarea licitaţiei organizate de ECOLECT GROUP de către un
singur operator?

Dl. Nyako Iozsef – primar: rămâne în sarcina noastră, este responsabilitatea
noastră, noi facem un pas, este perioadă scurtă pentru care am putea încheia contractul
şi nu este rentabil pentru nici un operator. Specialiştii de la Consiliul Judeţean afirmă că
mai durează 2-3 luni să se finalizeze documentele necesare şi procedura de licitaţie,
până atunci nu putem lăsa deşeurile în faţa casei locuitorilor din oraş.

Am avut o întâlnire a membrilor ECOLECT GRUP – nu au fost prezenţi toţi
mai puţin de 50 %+1, toată lumea aşteaptă indicaţii de la Bucureşti, de la Consiliul
Judeţean – la noi există această situaţie şi în alte 2-3 localităţi – situaţia este neclară. Va
fi un preţ reglementat, nu vom putea să ne amestecăm. Am primit o notificare - se va
ridica taxa de depozitare cu 80 lei/tonă din 2017 – vom face campanie să fie cât mai
mică cantitatea de deşeuri ce se va depozita la groapa din Oradea, ceea ce presupune să
se facă colectarea selectivă în mai mare măsură, să rămână o cantitate mai mare în staţia
de sortare din localitate.

Doresc să vă informez că din nou se pot depune decontări pentru investiţii în
cadrul PNDL – blocat în septembrie, depunem documentele sper că vom primi suma de
1,4 mil. lei pentru decontarea lucrărilor de canalizare pe cele trei străzi Zorelelor,
Bathori Istvan şi Pazmany Peter – c/val lucrărilor au fost achitate din bugetul local, sunt
şanse să primim această sumă din fonduri PNDL.

D-na Todor Maria – secretar: doresc să precizez faptul că Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată a fost modificată şi completată
cu Legea nr.225/2016 care intră în vigoare cu începere de la data de 26 noiembrie a.c.,
această lege modifică cel puţin 60% din legea iniţială.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate cu 11 voturi pentru şi 5
abţineri (dl. Baricz Nanasi Ferenc,  d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor, dl. Popa Florin
şi dl. Szentes Attila - consilier) adoptându-se Hotărârea nr.41/25 noiembrie 2016, care
face parte din prezentul proces-verbal. Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin
H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
oraşului Valea lui Mihai.

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

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: s-a suplimentat cu suma de 544 mii lei –
venit din impozit pe venit va fi 566 mii lei, suma de - 284 mii lei din TVA, va fi de -
264 mii lei deoarece am mai primit azi 20 mii lei. La celelalte capitole sunt modificări
cu sume justificate, care au intrat deja sau sigur vor intra în bugetul local.

La partea de cheltuieli – la autorităţi publice reglări între conturi în sumă de 50
mii lei, cheltuieli de capital de la 20 mii lei va fi 32 mii lei, suma de 65 mii lei pentru
reabilitarea sălii de cununii inclusiv achiziţionarea unei centrale termice, la cap. sănătate
20 mii lei pentru CAMS sumă primită de la DSP, 85 mii lei pentru mansardarea clădirii
situate pe terenul de sport - Szaszhold. Suma de 7 mii lei pentru artificiile de revelion.
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Suma de 128 mii lei cuprinde: 20 mii lei pentru proiectare şi sistemul de încălzire a
clădirii de pe str. Breslelor nr.1, 108 mii lei pentru staţia de epurare necesar pentru
reglare pe timp de iarnă a sistemului întrucât nu este suficientă cantitatea de apă
reziduală ce curge în sistem, ar fi nevoie de o cantitate mai mare pentru a funcţiona la
capacitatea proiectată şi realizată. S-a propus suma de 60 mii lei pentru decontarea
serviciilor de colectare deşeuri de la populaţie de către AVE, 10 mii lei pentru piatra
necesară pentru nivelarea străzilor, 255 mii lei, din care: 210 mii lei pentru modernizare
parţială str. Munkacsy Mihaly şi 45 mii lei pentru trotuare.

La autofinanţate: sumele sunt necesare pentru măriri de salarii la CAMS.
În luna decembrie a.c. sper că nu vom avea rectificare de buget, doar dacă

vom primi bani de undeva.
Dl. Nyako Iozsef – primar: Pentru modernizarea str. Munkacsy aşteptăm de

2,5 luni pentru o ştampilă, s-a întocmit proiectul avem nevoie de o singură ştampilă
pentru demararea lucrărilor ce presupun asfaltare şi canalizare pluvială.

Vom avea rectificare de buget şi în luna decembrie întrucât şcolile nu dispun
de sume suficiente pentru salarii – probabil vom avea o şedinţă extraordinară, altfel
profesorii nu primesc salarii pe luna noiembrie şi decembrie, aşteptăm adresa de la
finanţe. Pentru 1 decembrie am alocat suma necesară pentru sărbătorirea zilei naţionale.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.42/25 noiembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
Actului adiţional nr.1 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia –
avocat.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Solicitarea a fost prezentată în şedinţa din luna octombrie, când aţi fost
de acord, s-a întocmit documentaţia necesară pentru a se aproba prin hotărâre.

Dl. Popa Florin – consilier local: solicit un raport asupra activităţii
desfăşurate de d-na avocat pentru şedinţa din luna decembrie sau ianuarie,

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate cu 12 voturi pentru 4 abţineri
(dl. Baricz-Nanasi Ferenc,  d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Szentes Attila -
consilier) - adoptându-se Hotărârea nr.43/25 noiembrie 2016, care face parte din
prezentul proces-verbal. Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L.
nr.12/2016: „abţinerile se contabilizează la voturile CONTRA”.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Actului
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord - Vest.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat, avem nevoie de această hotărâre ca urmare a aderării a patru unităţi
administrativ-teritoriale.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.44/25 noiembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actului
constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt modificări în cadrul consiliului de administraţie, modificări în
cadrul obiectului de activitate, majorarea capitalului, cooptarea ca asociat a 4 u.a.t.-uri
ş8i actualizarea actului constitutiv al societăţii. Vom preda infrastructura de apă şi
această societate va administra serviciul de furnizare a apei în oraş, probabil începând
din luna decembrie.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.45/25 noiembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor
contracte de închiriere locuinţă tip ANL, rezilierea unui contract de închiriere locuinţe
tip ANL şi repartizarea unei locuinţe tip ANL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Rezilierea contractului de închiriere este la cerere aşa cum
este menţionat în proiectul de hotărâre. La prelungire, se aplică taxa nouă de închiriere,
le-am adus la cunoştinţă, sunt locatari care au renunţat sau vor renunţa la locuinţă. Mai
avem locuinţe libere cu două camere, dar momentan nu sunt persoane îndreptăţite pe
lista de priorităţi, urmează să întocmim lista nouă.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.46/25 noiembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea unei
locuinţe sociale.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Dl. Plangar Petru este ultimul pe lista de priorităţi, în acest
an toţi solicitanţii au primit locuinţă socială.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.
47/25 noiembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială.

Dl.Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat.  Au fost 11 solicitări pentru locuinţe sociale, 9 solicitări pot
fi aprobate, în cazul a două cereri se propune respingerea, vedeţi motivele în proiectul
de hotărâre.

Dl. Pap Sandor – consilier local: propune alocarea sumei necesare pentru
reparaţii la locuinţa socială de pe str. Wesselenyi Miklos nr.96.

Dl.Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am propus să se ţină cont de acest lucru
la întocmirea bugetului pe anul 2017. Acesta este motivul pentru care nu am propus
repartizarea acestei locuinţe.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.
48/25 noiembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de
valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30060 şi partida 30061.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Luna viitoare va trebui să hotărâm asupra cantităţii şi a preţului de masă
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lemnoasă pentru tot anul 2017, vom propune şi acordarea de lemne de foc şi pentru
Centrul de copii din Galoşpetreu.

Dl. Szentes Attila – consilier local: cine este personalul serviciului pentru
situaţii de urgenţă?

Dl.Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: sunt voluntari pentru situaţii de
urgenţă, care s-au organizat în momentul când legislaţia s-a modificat şi pompierii
militari nu au avut dreptul să facă voluntariat. Am reuşit cu greu să adunăm aceste
persoane marea majoritate sunt angajaţi la SC ARA ROMANIA, din bugetul local am
reuşit să achiziţionăm echipamentul necesar, am încheiat asigurări de viaţă pentru aceste
persoane şi în contractul de voluntariat este prevăzută asigurarea a câte 2 mc de lemne
pentru foc. Conform modificărilor legislaţiei în vigoare, în localităţile în care există
pompieri militari, nu mai este obligatorie înfiinţarea serviciului voluntar de urgenţă.
Poate fi organizat, dar sunt nişte criterii stricte de dotare a acestora, de exemplu la nivel
de Valea lui Mihai ar trebui să fie dotaţi cu două autoutilare, cu cel puţin 5 şoferi şi alte
multe pe care noi nu ni le putem permite, urmând să reziliem contractul de voluntariat
începând cu luna ianuarie 2017.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.
49/25 noiembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 10 de pe Ordinea de zi: Diverse.
Dl. Zima Marius – consilier local: Mai multe persoane au sesizat faptul că că

drumul de la blocurile ANL spre str. Zărandului este impracticabil – ce putem face?
Dl.Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: ni s-a depus şi în scris de către

locuitorii de pe strada Zărandului, cu utilajul nostru nu putem rezolva nivelarea dunelor
de nisip – este nevoie să alocăm o anumită sumă din bugetul local pentru pietruire şi
utilaj cu şenile – ori accesare de fonduri dacă va fi. Altfel, peste un an, starea acestui
drum va fi la fel după prima ploaie.

Dl. Pap Sandor – consilier local: problema canalizării pe str. Bethlen Gabor a
fost soluţionată? Cine a plătit monitorizarea?

Dl. Nyako Iozsef – primar: firma care a adjudecat licitaţia a ofertat cel mai
mic preţ, nu am putut să-i excludem – s-a monitorizat cu o cameră, s-a cerut remedierea
ceea ce s-a constatat a fi neconform cu proiectul – înainte de recepţie se va pune din nou
robotul – nu plătim şi nu recepţionăm până nu se finalizează, au termen de 1 lună pentru
remediere. Monitorizarea s-a achitat din bugetul local: 1.800 lei + TVA.

Dl.Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am avut sesizări despre cum se lucrează
am verificat printr-o firmă neutră şi nu am recepţionat, le-am prezentat ce neajunsuri
sunt sub pământ ce nu puteam să vedem noi membri comisiei de recepţionare. Din
păcate în acest an nu am reuşit să asfaltăm strada deşi am avut suma necesară şi toate
autorizările pentru lucrare, pe celelalte două străzi care au fost licitate nu s-au demarat
deloc lucrările şi nu vor termina la timp.

Comisia I – dl. Krizsan Csaba preşedinte comisiei I:
1. Am primit o notificare din partea d-nei Todor Maria – secretar, la fel şi

comisia II pentru alocarea sumei necesare pentru selecţionarea
documentelor arhivate şi amenajarea unui sediu pentru arhivă – ştim că este
o activitate foarte importanţă comisia solicită conducerii ca această
problemă să se rezolve.
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2. Dl. Rad Daniel – str. George Enescu nr.36 – solicită acordul pentru
cumpărarea unui aferent unui atelier teren – menţionăm că a mai depus
aceeaşi solicitare de vreo trei ori, în 2013 i s-a solicitat să dovedească titlul
cu care deţine clădirea, în 2014 – comisia a propus să i se acorde suprafaţa
aferentă clădirii nu cât solicită dânsul, nu s-a prezentat până acum, a depus
o nouă solicitare prin care cere acordul pentru cumpărare – comisia
propune acelaşi răspuns ca şi în anul 2014. Terenul este proprietatea
Statului Român noi nu putem vinde.

3. Dl. Karsai Csaba care domiciliază în imobilul de pe str. Ady Endre – fostul
bloc SMA - solicită împărțirea terenului aferent fiecărui apartament –
comisia propune ca specialiştii din aparatul de specialitate să verifice şi să
se facă măsurători.

4. Dl. Szilagyi Istvan şi soţia Anca – oferă cumpărarea terenului aferent
şopronului dintre blocuri – în anul 2014, luna octombrie am oferit 3
euro/mp, au cerut 22 euro/mp, dl, Chiş Gheorghe – consilier şi membru al
comisiei de licitaţie a oferit – 5 euro/m – ei au cerut 19 euro/mp, ultima
noastră ofertă a fost de 10,5 euro/mp – au cerut 12 euro/mp – s-a ajuns la
11 euro/mp, cu condiţia să retragă cererea în instanţă, în final au fost de
acord cu 10 euro/mp dar fără să renunţe la judecată – au câştigat în instanţă
am plătit 17 mii lei, ne somează că au de gând să îngrădească dacă nu
cumpărăm – comisia propune să se treacă la o nouă negociere dacă clarifică
situaţia celor 352 mp care în CF este proprietatea lor, în alt CF este
proprietatea lui Kovacs Istvan. Am propus să se înţeleagă ei între ei – dl.
Szilagyi nu este de acord are sentinţă judecătorească care îi recunoaşte
dreptul de proprietate, dl. Kovacs susţine că el este proprietar.

5. Am primit o adresă de la Spitalul Marghita prin care solicită predarea
imobilului în care funcţionează secţia exterioară a spitalului din domeniul
public al oraşului Valea lui Mihai, în domeniul public al municipiului
Marghita, ca urmare a deciziei Curţii de conturi care consideră că au fost
cheltuite sume pentru renovarea clădirii.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: sumele pentru renovare au venit cu
destinaţie specială pentru această clădire, s-au început lucrările de renovare, între timp
s-a desfiinţat Centrul de sănătate Valea lui Mihai şi a trecut în subordinea Spitalului
Marghita, noi am adoptat o hotărâre prin care am predat managementul spitalului şi
clădirea în administrare, conducerea Municipiului Marghita a refuzat preluarea în
administrare a imobilului, hotărârea consiliului local a fost modificată, în sensul predării
managementului spitalului şi reparaţiile imobilului rămânea în sarcina noastră. Curtea
de conturi consideră că Marghita nu putea cheltui pentru o clădire care nu este nici
proprietate şi nici în administrare. Sumele necesare s-au alocat cu destinaţie specială de
la Ministerul sănătăţii, nu puteau fi cheltuite pentru alte lucrări. Curtea de conturi nu a
sesizat decontarea defectuoasă a lucrărilor ci faptul că Spitalul Marghita nu deţine sub
nici un fel de titlu imobilul din Valea lui Mihai.

D-na Todor Maria – secretar: conform noului Cod civil bunurile proprietate
publică sunt inalienabile – ceea ce înseamnă că aceste bunuri nu pot fi înstrăinate sub
nici un fel, pot fi concesionate, închiriate sau date în administrare/în folosinţă. Conform
modificărilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, care intră în
vigoare astăzi trecerea unui bun din domeniul public al unei u. a. t. în domeniul public al



7

altei u. a. t. la cererea consiliului local (nu al spitalului sau Curţii de conturi) se
realizează strict în vederea derulării unor obiective de investiţii şi pe durată
determinată, ceea ce nu este cazul în momentul de faţă. O să formulez răspuns în acest
sens, conform celor prezentate mai sus.

6. S-a depus un deviz de lucrări pentru reabilitarea substaţiei de ambulanţă în
interior, în exterior şi canalizare apă pluvială – lucrările se ridică la o
valoare de 65 mii lei cu TVA (ar trebui şi canalizare menajeră)

Comisia II. – dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei:
1. Solicitarea C.A.M.S. – suma necesară s-a cuprins în buget.
2. Arhiva trebuie rezolvată urgent – suma necesară va fi alocată în bugetul

oraşului pe anul 2017
3. Parohia ortodoxă şi Parohia reformată – solicită sume pentru cadouri de

Crăciun – acestea au fost cuprinse în bugetul pe 2016
4. Biserica penticostală solicită sprijin material pentru reabilitarea clădirii de

cult – propunerea comisiei: să se depună solicitarea la Consiliul Judeţean
Bihor.

5. Parohia Ortodoxă solicită alocarea sumei de 10 mii lei pentru împrejmuirea
cimitirului – să se depună solicitarea la Consiliul Judeţean Bihor, din
bugetul local vom vedea la întocmirea bugetului pe 2017.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
participare, pentru următoarele trei luni preşedinte de şedinţă va fi d-ra Boda Brigitta –
se adoptă Hotărârea nr.50/25 noiembrie 2016 – 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,
Baricz-Nanasi Ferenc Todor Maria


