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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 august 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.155/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie (lipseşte motivat dl. Chiş Gheorghe-Cristian) și dl. Nyako Iozsef – Primar al
oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai,
Rencz Csaba – responsabil mass media.

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 09
august 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de zi
al şedinţei din 27 august 2018, adoptându-se Hotărârea nr.66/27 august 2018, care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populației în Oraşul
Valea lui Mihai, a documentaţiilor tehnico-economice – faza S.F. şi faza D.A.L.I.
pentru obiectivul de investiţie şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este un proiect integrat, componenta A constă în construirea unei clădiri
cu destinaţia de grădiniţă în curtea grădiniţei cu program prelungit de pe strada
Republicii şi componenta B prevede modernizarea străzilor Vorosmarty Mihaly, Ady
Endre şi Izvorului – suntem în termen, dorim să depunem şi acest proiect integrat pentru
obţinerea finanţării. Cred că este al 10-lea proiect pentru perioada 2014 - 2020,  depus
pentru finanţare, sperăm că va fi eligibil. Aţi văzut indicatorii tehnici şi economici, vă
rog să fiţi de acord cu aceste documentaţii. Curtea de conturi ne tot atenţionează să nu
întocmim documentaţii, dar suntem nevoiţi deoarece la momentul în care se lansează
vreo axă în cadrul programelor de finanţare, avem documentaţia care să o anexăm la
cererea de finanţare, eventual se reactualizează indicatorii iniţiali.

Nu sunt obiecţiuni cu referire la proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.67/27 august 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

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

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt rectificări minimale: suma de 36 mii lei pentru aportul la capitalul
social mărit pentru S.C. APĂ CANAL NORD-VEST S.A., iar cei 40 mii lei sunt pentru
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salariile asistenţilor persoanelor cu handicap. Am vorbit la telefon cu primarul comunei
Borş, aportul lor la capitalul social este de 1.250 lei şi este o comună mai mică decât
u.a.t. Valea lui Mihai, a fost luat la rost de către consilierii locali din Borş de ce alocă
comuna o asemenea sumă, iar la noi nu se aprobă participarea cu o sumă mai mare.

Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: comuna Diosig a făcut demersuri şi a
primit fonduri guvernamentale pentru reabilitarea reţelei de apă, societatea trebuia să se
doteze înainte de preluarea serviciului de alimentare cu apă, după care să participe  la
licitaţie pentru prestarea serviciului.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nici o societate la înfiinţare nu este dotată cu de
toate, încearcă să profite de toate posibilităţile pentru a achiziționa utilajele necesare.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: în noiembrie 2016 s-a adoptat o
hotărâre în care art. 1 este identic cu art.1 din acest proiect, când a venit înapoi, ori de
câte ori pleacă această persoană?

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 9 voturi
pentru şi 7 abţineri, (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap
Sandor-Gyorgy, Pop Florin-Viorel, Toth Ferencz-Csaba şi Zima Marius-Vasile –
consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.68/27 august 2018 care face parte
integrantă 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.3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
constitutiv actualizat al S.C. APĂ CANAL NORD-VEST S.A.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am mai discutat despre actualizarea actului constitutiv, aportul nostru la
capitalul social se măreşte cu 179 mii lei, în prima fază putem să vărsăm suma de 36 mii
lei, diferenţa în termen de 12 luni.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, 9 voturi pentru,
7 abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sandor-
Gyorgy, Pop Florin-Viorel, Toth Ferencz-Csaba şi Zima Marius-Vasile – consilieri
locali) adoptându-se Hotărârea nr.69/27 august 2018 care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Diverse:
D-na Gabor Eva – preşedintele comisie de învăţământ: Asociaţia Bernath

Jozsef – reformatus, solicită cuprinderea în reţeaua şcolară a grădiniţei Aranykapu
pentru anul şcolar 2018-2019, autorizat provizoriu. Reţeaua şcolară pentru anul de
învăţământ 2018-2019 a fost deja avizat conform de ISJ şi aprobat prin HCL. Am
solicitat asociaţiei nominalizarea personalului, copiii – este vorba de 40 de copii în cele
două grupe, care vor frecventa cursurile preşcolare, planul de şcolarizare. Ni s-a refuzat
furnizarea acestor informaţii pe motivul că, statul de funcţii conţine C.N.P. - ul
angajaţilor încalcă legislaţia în vigoare privind datele personale. Se dă citire
corespondenţei dintre Instituţia primarului şi Asociaţia reformată. Din acestea rezultă că
refuze să furnizeze informaţii cu privire la angajaţi, la copiii care sunt înscrişi în unitatea
de învăţământ preşcolar, planul de şcolarizare fiind de două grupe a câte 20 de
preşcolari. Doresc să menţionez, că grupele de preşcolari şi elevii claselor step-by-step
nu au frecventat cursurile şcolii Bernath Jozsef, au fost elevi ai Şcolii gimnaziale Zelk
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Zoltan – unitate de învăţământ de stat, doar sălile de clasă au aparţinut parohiei
reformate şi s-au autointitulat şcoala Bernath Jozsef. În acest moment având autorizaţie
provizorie, aceşti preşcolari vor fi ai şcolii grădiniţei particulare Aranykapu, înfiinţat de
către Asociaţia Bernath Jozsef. Reţeaua şcolară a şcolii gimnaziale acoperă nevoile
localităţii. Asemenea unităţi de învăţământ în limba minorităţilor funcţionează în
diasporă, unde este nevoie de asemenea gupe, la noi în localitate sunt cadre didactice
maghiare, care predau în limba maghiară, problema mare este din păcate faptul că sunt
puţini copii de vârstă preşcolară faţă de capacitatea grădiniţelor ce aparţin şcolii
gimnaziale Zelk Zoltan. Noi va trebui să înaintăm solicitarea avizului conform de la ISJ,
dar acest lucru va avea şi urmări nu ştiu cât de bine va fi pentru oraş, cât de bine va fi
pentru copii, au afirmat de mai multe ori că scopul este de a şcolariza copii nevoiaşi.

Czegledi Iulia – consilier local: aceasta este competiția şi trebuie să dăm
posibilitate şi altora să demonstreze că pot face această activitate.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: eu nu am auzit să se fi cerut CNP –ul
angajaţilor, am auzit de o listă cu personalul didactic şi nedidactic care va deservi
această unitate de învăţământ preşcolar..

DL. Csengeri Csongor – consilier local: este un răspuns cinic, nu uitaţi că
instituţia primarului are o bază de date, începând cu registrele de stare civilă până la
listele electorale permanente. Încercaţi Dvs. să luaţi credit de la vreo bancă, fără CNP
ori fără alte date cu caracter personal, cu toate regulamentele UE. Trebuie să-i
cuprindem în reţea şcolară, vom avea o anumită responsabilitate, cum vor lucra, cine
vor fi pedagogii, cum vor respecta legislaţia din România în ceea ce priveşte
învăţământul acreditat, aceşti copii cum se vor integra în învăţământul de stat în clasa 0
este logic că dl. Primar a solicitat nişte date minimale, să ştim cine se va ocupa de copii,
cine sunt copii care vor fi şcolarizaţi la această grădiniţă.

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: suntem obligaţi să-i cuprindem în
reţeaua şcolară a oraşului, vom avea o anumită responsabilitate faţă de această unitate
de învăţământ, dar vă pun întrebarea de ce nu ne interesăm de motivul rezultatelor slabe
la învăţământ de la Colegiul agricol?

Dl. Nagy Laszlo – preşedinte de şedinţă: dl. consilier vă rog să rămâneţi la
tema discutată şi nu amestecaţi alte instituţii de învăţământ. Consider că era bine să
cunoaştem informaţiile solicitate, normal că îl interesa şi pe dl. primar dar şi pe dl.
consilier Csengeri în calitatea sa de director al Şcolii gimnaziale.

D-na Gabor Eva – consilier local: pe mine ca şi preşedinte al comisiei de
învăţământ mă interesează şi îmi asum răspunderea pentru faptul că am solicitat acele
informaţii ca să cunoaştem pedagogii care se vor ocupa de copii.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: sunt membru în comisia de
învăţământ şi nu am fost de acord să se ceară aşa ceva pentru că nu persoanele angajate
au depus solicitarea de a fi cuprinsă grădinița în reţeaua şcolară, solicitarea a fost depusă
de o asociaţie. Nu înțeleg de ce îl interesează pe dl. Primar numele angajaţilor, probabil
că au un motiv să nu facă cunoscute datele solicitate.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: Dvs. sunteţi cadru didactic vă puteţi
închipui că s-a dat autorizare provizorie de la Ministerul Învăţământului şi de la
ARACIP fără să se prezinte în anexă la solicitare statul de funcţii, cu toate datele care
trebuie prezentate documentele prevăzute pentru autorizare provizorie. Aceasta este
poziţia parohiei faţă de autorităţile publice locale.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: reţeaua şcolară se propune la sfârşitul anului –
după ce se obţine avizul conform al I.S.J. se aprobă prin HCL, conform legislaţiei pot fi
cuprinşi în reţeaua şcolară unităţile şcolare nou înfiinţate, se solicită avizul conform al
ISJ pentru care Inspectoratul solicită acordul unui secretar de stat pentru ca unitatea de
învăţământ nou înfiinţată să fie cuprinsă în reţeaua şcolară, de regulă înainte de
începerea anului şcolar. Este o grădiniță particulară şi nu confesională, pentru care
părinţii copiilor care vor frecventa aceste grupe de grădiniţe vor plăti o taxă, iar
învățământul de stat este gratuit, nu ştim ce s -a trimis la Bucureşti pentru autorizarea
provizorie, pentru că ni s-a refuzat orice informaţii în acest sens. Acreditarea se va
obţine doar după un prim ciclu de educaţie şi se va demonstra că sunt capabili de a
educa copiii fără nici o discriminare, probabil părinţii sunt sub o oarecare presiune din
partea bisericii, aşa cum au procedat şi în perioada când în clădirile parohiei funcţionau
grupe de grădiniţă şi clasele step-by-step care nu a fost şcoală reformată cum s-a
autointitulat ci aparţineau şi aparţi şi în prezent Şcolii Gimnaziale Zelk Zoltan.

Comisia de învăţământ, de fapt preşedintele comisiei şi primarul u.a.t.
semnează solicitarea avizului conform al I.S.J. dar nu ni s-a furnizat nici o informaţie în
legătură cu personalul angajat, copiii înscris în grupele de grădiniţe dacă vor primi
educaţia necesară, planul de şcolarizare, cu toate acestea vom solicita avizul conform.
Se pare că influenţează atât de tare anumite persoane din punct de vedere al religiei,
încât vor înscrie copiii la această grădiniță particulară.

Dl. Pap Sandor – consilier local: nu cred că într-un sector al Mun. Bucureşti
dacă se depune o asemenea solicitare, primarul de acolo cunoaşte toţi pedagogii sau
copiii care sunt înscrişi într-o grădiniţă particulară.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu se poate compara, probabil că şi acolo se
verifică în vreun fel, dar noi aici îi cunoaştem, poate dacă nu era această doamnă preot
în oraş nu ar fi fost nici o problemă. Interesul nostru este să fie bine pentru toţi locuitorii
oraşului şi acesta trebuie să fie şi scopul nostru al tuturor indiferent de culoarea politică
şi nu să se îmbogăţească pe spinarea altora.

Festivalul Bătutul Nucilor în acest an va fi organizat de O.N.G. – uri, în
parteneriat cu oraşul a fost confirmată prezenţa d-lui ministru Daea şi ministrul ungar al
agriculturii şi directorii camerelor agricole din jud. Bihor şi Hajdu Bihar, vă rog să
participaţi cu toţii indiferent de apartenenţa politică, sărbătorim producătorii din
localitate – va fi şi un bal, concerte şi la biserica romano-catolică şi în aer liber.

În perioada 1-9 septembrie voi fi în concediu, atribuţiile vor fi îndeplinite de
dl. Viceprimar.

Dl. Torda Imre – consilier local: propun prelungirea programului grădiniţei
de la orele 7,00 la 18,00/19,00 pentru ca să nu fie probleme pentru părinţi, poate că
acesta este şi motivul pentru care mulţi aleg învăţământul particular.

Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru ca să se aducă copiii la 6 până la 18, ar
trebui să se angajeze încă cel puţin 2 persoane vom vedea care sunt posibilităţile.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Nagy László Todor Maria


