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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, 27 ianuarie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

Mihai, nr. 34/2016. Sunt prezenţi 16 consilieri locali, din totalul de 17 consilieri în 

funcţie, (lipseşte: dl. Horvath Sandor-Krisztian – 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 - din partea 

Ithon.ma.   

Dl. Pap Sandor-Gyorgy - 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 23 decembrie  2015 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, 

precum şi Ordinea de zi a şedinţei de azi care se aprobă în unanimitate, adoptându-se  

Hotărârea nr.1/27 ianuarie 2016 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate al Viceprimarului Oraşului 

Valea lui Mihai – prezentat de dl. Karsai Jozsef Attila - Viceprimar. Nu sunt discuţii cu 

referire la materialul prezentat. 

 

Pct. 2 de pe Ordinea: Raport de activitate pe anul 2015 al consilierilor: 

Bánházi Miklós, Belan István, Boros Iosif, Chiş Gheorghe Cristian, Csengeri 

Csongor-Antal, Czeglédi Iulia, Gazsi Ianos-Zsolt,  Hegedűs Attila, nu sunt discuţii 

referitoare la rapoartele prezentate. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Raport activitate pe anul 2015 ale Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai – prezentate de preşedinţii 

comisiilor de specialitate – nu sunt discuţii cu privire la materialele prezentate. 

 

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea asistenţilor personali ai 

persoanelor încadrate în gradul de handicap grav din Oraşul Valea lui Mihai, întocmit 

de d-na Magyar Anna – inspector în cadrul Compartimentului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai – nu sunt discuţii cu 

privire la raportul prezentat. 

 

1. Pct.5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de 

dezvoltare aferent trimestrului IV 2015. 

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

hotărâre iniţiat.  
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se  

Hotărârea nr.2/27 ianuarie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

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

privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din 

fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai şi a preţului de 

valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30056 

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

hotărâre iniţiat. 

Dl. Pap Sandor – preşedinte de şedinţă: avem masă lemnoasă suficientă 

pentru populaţie ca să onorăm toate solicitările? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: da avem lista de solicitări, între timp o Hotărâre de 

Guvern a stabilit acest procedeu de a stabili preţul prin hotărâre a consiliului local, altfel 

am fi terminat cu exploatarea parcelei şi onorarea solicitărilor venite de la populaţie. 

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

Hotărârea nr.3/27 ianuarie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.7: Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de achiziţie 

publică având ca obiect Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen 

Gabor şi str. Bem Jozsef, Oraşul Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – preşedinte de şedinţă: în proiectul de hotărâre 

apare un referat de aprobare înregistrat cu nr.280/18 ianuarie 2016, pe care noi nu l-am 

primit, trebuie să ştim ce aprobăm şi acest referat ne-ar fi ajutat să fim de acord sau să 

votăm împotriva proiectului de hotărâre. De asemenea, vrem să ştim cine a comandat 

proiectul, cine l-a aprobat.  

D-na Todor Maria – secretar: nu știu cât v-ar fi ajutat referatul de aprobare, 

consider că este mai util raportul de specialitate, dar îl avem aici în mapă poate fi 

studiat. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – preşedinte de şedinţă: pentru că nu l-am primit la 

timp, grupul de consilieri locali din partea PPMT se vor abţine în momentul votului. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: la art. 4 din proiectul de hotărâre este 

propusă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor, propun ca în această comisie să 

fie numiţi şi consilieri locali în special din comisia de buget, pentru ca munca comisiei 

să fie cât mai transparentă. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am mai discutat acest aspect, până în prezent nu 

am avut o asemenea cerere de ofertă, comisia de evaluare va trebui să depună o 

activitate intensă, analiza va presupune timp dacă sunt printre Dvs. persoane care 

consideră că au timp suficient pentru această activitate sunt de acord să fie şi consilieri. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – preşedinte de şedinţă: există această listă potrivit 

căreia văd că şi consilierii locali sunt printre persoanele care participă activ la această 

evaluare de oferte şi derularea întregii proceduri. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu este aşa, în acea declaraţie sunt menţionate 

persoanele care au funcţie de decizie în cadrul Autorităţii Contractante și care pot 

influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire, ceea ce 

înseamnă că nu pot depune oferte rudele acestor persoane până la gradul II inclusiv. 
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Dl. Krizsan Csaba Geza – consilier local: presupun că ce doi experţi 

menţionaţi vor fi cooptaţi din exterior, licitaţia este un procedeu îndelungat, comisia în 

prima fază verifică ofertele, se elimină cei care nu îndeplinesc condiţiile, se cer 

clarificări, urmează evaluarea ofertelor, nici personalul din aparatul de specialitate al 

Primarului nici consilierii locali nu sunt specialişti în domeniu, ar trebui să fie persoane 

care au cunoştinţe de specialitate, nu în toate cazurile sunt specialişti într-un domeniu, 

dar expertul ştie ce are şi ce trebuie verificat. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: criteriu este cel mai mic preţ, suma estimată se 

aprobă de consiliul local, ofertele trebuie să fie sub această sumă, în nici un caz mai 

mare decât cea prevăzută în hotărâre. Din momentul în care se adoptă hotărârea de către 

Dvs. nimeni nu are dreptul să se amestece în activitatea comisiei de evaluare a ofertelor, 

această comisie va lucra cu uşile închise, nici o informaţie nu va fi furnizată altor 

persoane în afara comisiei, chiar dacă acea persoană este consilier local. 

Dintre consilierii locali nimeni nu şi-a manifestat dorinţa de a face parte din 

comisia de evaluare a ofertelor.  

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 12 voturi 

pentru şi 4 abţineri (consilierii EMNP) adoptându-se Hotărârea nr.4/27 ianuarie 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.11/2012, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”) 

 

Pct.8: Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pe anul şcolar 2016-

2017. 

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

hotărâre iniţiat. Propunerea noastră a fost trimisă Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, 

am primit avizul în ultimele zile din luna decembrie 2015, după ultima şedinţă a 

consiliului local din anul trecut.  

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

Hotărârea nr.5/27 ianuarie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi 

executate în anul 2016 de beneficiarii de ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat.  

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

proiectul de hotărâre iniţiat. Am propus introducerea unui venit de care se poate obţine 

din munci ocazionale în perioada mai-octombrie în sumă de 200 lei/persoană/lună, în 

această perioadă mulţi pleacă în străinătate la munci agricole, se suspendă dreptul la 

ajutor social, se reia peste o lună, din nou pleacă iar se suspendă şi tot aşa pe toată 

perioada verii, aşa vom suspenda o dată de la 01 mai şi se va relua de la 01 noiembrie.  

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

Hotărârea nr.6/27 ianuarie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.10: Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului evaluării 

performanţelor profesionale al Secretarului Oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2015 



4 

 

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

hotărâre iniţiat. Anual se face evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual, pentru secretar se acordă calificativul propus de consiliul local. 

Se prezintă propunerea comisiilor de specialitate, cuprinsă în anexa la 

rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre: 

- Comisia I – nota finală: 5,0  

- Comisia II- nota finală: 4,9 

- Comisia III – nota finală: 5,0 

- Comisia IV – nota finală: 5,0 

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

Hotărârea nr.7/27 ianuarie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.11: Diverse. 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedintele Comisiei I.: au fost depuse la comisie 3 

cereri: 

1. Formaţia de  dansuri Silver – întrucât solicită sprijin material se va discuta 

la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2016 

2. Kovacs Istvan – solicită sume pentru şah şi alte activităţi – comisia propune 

acordarea subvenţiei pentru şah – restul capetelor de cerere se resping 

3. Centrul de permanenţă – a prezentat o informare privind activitatea 

desfăşurată în anul 2015, solicită sumele necesare pentru achiziţionarea 

unui calculator şi a unei imprimante – comisia cu 4 voturi pentru propune 

achiziţionarea aparaturii se va propune acordare sumei necesare la 

discutarea proiectului bugetului pe anul 2016 

Dl. Krizsan Csaba preşedintele Comisei II: dl. Sava Gheorghe a depus o 

cerere pentru concesionare păşune – cererea nu este nu este completă, se vor solicita 

actele doveditoare pentru a se lua în discuţie solicitarea dacă se va decide 

închirierea/concesionarea păşunilor din localitate. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: localităţile din împrejurimi sunt în 

dilemă în ceea ce priveşte concesionarea/închirierea păşunilor, multe autorităţi locale  

nu au amenajamentul pastoral. 

  

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. 

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

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,                                                                                                                                                        

         Pap Sandor Gyorgy                       Todor Maria 


