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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 septembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.350/2017. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri în funcţie și dl. Nyako
Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului
Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – Bihari Naplo.

Pct. 1 de pe Ordinea de zi: alegerea preşedintelui de şedinţă. Propunerea ca d-
na Czegledi Iulia – consilier local, să conducă şedinţele consiliului local în următoarele
trei luni se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.67/27 septembrie 2017,
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

D-naCzegledi Iulia – 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
31 august 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi, cu suplimentarea Ordinii de zi cu trei proiecte de hotărâre:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al Spaţiilor verzi
din Orașul Valea lui Mihai.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai
la proiectul: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,
a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai,
a parteneriatului şi a contribuţiei proprii aferentă Oraşului Valea lui Mihai la proiectul
„Building bicycle road between Vámospércs and Valea lui Mihai" (Construirea unui
drum de bicicleta între Vámospércs şi Valea lui Mihai) finanțat în cadrul Programului
Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 și a asigurării fondurilor necesare
implementării proiectului.

Dl. Pap Sandor – consilier local: nu am primit din timp proiectele de hotărâre
cu care se suplimentează Ordinea de zi, aseară au fost trimise prin e-mail şi nu am avut
timp să le studiem, aşa că să nu aşteptaţi să votăm pentru nişte proiecte pe care nu le-am
citit şi nu cunoaştem conţinutul lor.

D-na Todor Maria – secretar al Oraşului Valea lui Mihai: conform legii
administraţiei publice locale, Ordinea de zi poate fi suplimentată pentru probleme
urgente care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare – pentru aceasta este nevoie de
votul majorităţii consilierilor local prezenţi. Aceasta se putea suplimenta iar proiectele
de hotărâre se puteau înmâna la începutul şedinţei, dar ieri după masa am stat peste
program să le redactăm şi să le trimitem ca să aveţi timp să le studiaţi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: se pot găsi greşeli sau scuze în munca de consilier
local dar ţelul nostru este să înaintăm în munca noastră – este vorba despre un proiect
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prin care accesăm o finanţare de 430 mii euro care i-ar primi oraşul  pentru realizarea
unui drum de biciclete între Vamospercs – Ungaria, comuna Şimian şi oraşul Valea lui
Mihai, trece pe strada Zorelelor la capătul acestei străzi se va lega de DN 19, de câteva
minute am venit de la Consiliul Judeţean unde au fost clarificate câteva lucruri, prea
multe nu aş fi putut să vă spun până acum deoarece multe lucruri s-au clarificat la
întâlnirea de astăzi de acum cca 2 ore, dar pentru ca să depunem cererea de finanţare a
proiectului RO – HU, avem nevoie de hotărârea de aprobare a participării la proiect şi
asigurarea fondurilor necesare implementării din bugetul local, contribuţia noastră fiind
de 2 % din valoarea totală de 430 mii lei. Fiind vorba despre un proiect transfrontalier se
achită lucrările realizate pe etape, urmând să se ramburseze suma cheltuită după
depunerea decontului. Drumul va fi asfaltat şi va fi iluminat corespunzător.

D-ra Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: dacă primim materiale cu
întârziere şi nu avem timp să le studiem, nu vom vota pentru, este vorba de bani publici
şi este necesar măcar să citim materialul înainte de a vota.

Dl. Nyako Iozsef – primar: din păcate în cazul depunerii cererilor de finanţare
pentru accesare de fonduri europene în majoritatea cazurilor aflăm târziu sau termenele
de depunere sunt scurte şi lucrăm chiar şi noaptea dacă este nevoie să întocmim câte un
proiect, din acest an proiectele transfrontaliere sunt coordonate de Bucureşti, încă
suntem la început, atât noi cât şi la nivel de ţară şi drumul este mai anevoios, lucrurile s-
au conturat acum două ore, pentru aceasta a lucrat d-na arhitect şef de la Consiliul
Judeţean şi mai multe persoane de la nivel de judeţ pentru ca să putem depune
documentaţia necesară lipseşte doar această hotărâre a consiliului local de la noi, nici nu
mi-am închipuit că ne vom lovi de refuzul Dvs. de a fi de acord, după ce am reuşit să
întocmim documentaţia şi ne lipseşte doar un HCL vom spune că nu avem nevoie de
această sumă şi nu vom depune cererea de finanţare.

Dl. Pap Sandor – consilier local: propun să se treacă la discutarea proiectelor
de pe ordinea de zi, trebuia să fim informaţi din timp despre asemenea programe de
finanţare şi nu în ultimul moment să ne daţi materialul şi să şi aprobăm din moment ce
nu ştim nimic despre acesta, să ştim din timp ce posibilităţi vor fi şi ce finanţări aveţi de
gând să solicitaţi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: cred că dl. consilier local glumeşte, dacă îi dai
unui copil de clasa I-a să citească trei pagini pricepe ce citeşte, aveţi un proiect de
hotărâre de 2 pagini, nu cred că nu aţi reuşit să studiaţi, nu puteam să vă informăm în
şedinţa din luna august pentru că nu am ştiut prea multe despre acest proiect, v-am adus
la cunoştinţă faptul că va exista acest proiect, am avut întrevederi la Debreţin, dar atunci
nu am cunoscut nici suma care se poate obţine pentru finanţare, nici cât va fi
cofinanţarea, toate acestea s-au clarificat astăzi la întâlnirea ce a avut loc la Consiliul
Judeţean, acum câteva ore.

Proiectul ordinii de zi supus votului se aprobă în unanimitate, cu 13 voturi
pentru şi 4 abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.68/27 septembrie 2017
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 2017.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
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Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: prezintă proiectul de hotărâre – s-au
mărit veniturile din fericire avem încasări mai mari faţă de cele prognozate. La partea de
cheltuieli: - 50 mii lei – autorităţi publice pentru cheltuieli curente

- 92 mii lei – pentru învăţământ: 17 mii lei pentru angajarea a două persoane
ca personal auxiliar, restul pentru cheltuieli de capital necesar pentru
sistemul de încălzire centrală la clădirea şcolii de pe str. Vorosmarty

- Locuinţe, servicii dezvoltare publică: 188 mii lei: 88 mii lei pentru lucrările
de reparaţii pe capătul str. Vorosmarty pentru achiziţionare de materiale iar
lucrările se vor executa de către angajaţii proprii; cheltuieli de capital 100
mii lei – pentru proiecte; bunuri şi servicii: 390 mii lei pentru salubrizare
până la sfârșitul anului

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.69 din 27 septembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de
administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor
şcolare din oraşul Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat, cu precizarea că pentru Colegiul agricol este nevoie de un singur
reprezentant în consiliul de administraţie.

În Consiliul de administraţie al Colegiului agricol se fac următoarele
propuneri: Dl. Pop Florin propune pe d-na Nemeth Elvira; dl. Krizsan Csaba propune
pe dl. Torda Imre; dl. Pap Sandor propune pe dl. Baricz-Nanasi Ferenc.

Şedinţa se suspendă, pentru a participa la înmormântarea fostului consilier
local Kiss Imre.

Şedinţa se reia:
În Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale se fac următoarele

propuneri: dl. Torda Imre propune pe dl. Nagy Laszlo; d-ra Boda Brigitta propune pe dl.
Chiş Gheorghe; dl. Toth Ferenc Csanba propune pe dl. Baricz-Nanasi Ferenc; dl. Pop
Florin propune pe d-na Nemet Elvira.

În Comisia de evaluare la Colegiul Agricol: dl. Csengeri Csongor propune pe
d-ra Boda Brigitta, iar pentru Şcoala Gimnazială d-na Turucz Maria propune pe d-na
Gabor Eva.

În urma votului secret a reieşit următorul rezultat:
dl. Torda Imre – 10 voturi pentru în Consiliul de administraţie al Colegiului

Agricol nr.1 – Valea lui Mihai. (dl. Baricz-Nanasi Ferenc – 4 voturi pentru; d-na Nemet
Elvira – 2 voturi pentru; 1 vot nul)

dl. Chiş Gheorghe – 11 voturi pentru şi dl. Nagy Laszlo – 10 voturi pentru în
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai (dl.
Baricz-Nanasi Ferenc – 5 voturi pentru; d-na Nemet Elvira – 3 voturi pentru)

În Comisia de evaluare la Colegiul Agricol: d-ra Boda Brigitta – 16 voturi
pentru, iar al Şcolii Gimnaziale d-na Gabor Eva – 16 voturi pentru.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.70/27 septembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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Pct. 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind repartizarea unor
locuinţe tip ANL destinate închirierii situate în Oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de
Hunedoara (Hunyadi Janos) şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Rezilierile de contracte de închiriere se fac la cererea
titularilor de contract.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.72/27 septembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungire contract
locuinţă socială

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.73/27 septembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului
local al Spaţiilor verzi din Oraşul Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Fiecare localitate trebuie să aibă un asemenea registru care cuprinde
toate zonele verzi, inclusiv pomii şi arbuştii din localitate, această lucrare a fost
întocmită de specialişti de la o firmă din Braşov şi recepţionată de noi şi se supune
aprobării Dumneavoastră.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.73/27  septembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre
privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea
mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a Studiului de fezabilitate şi
a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este un proiect pentru înfiinţarea unei zone verzi de 22 ha, cu locuri de
joacă pentru copii, teren de tenis, pistă de alergat, de carting, etc. aşa cum vedeţi în
studiul de fezabilitate, urmează să-l depunem pentru accesarea de fonduri prin POR.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 13 voturi
pentru, şi 4 abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali), adoptându-se Hotărârea nr.74 /27  septembrie 2017
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
oraşului Valea lui Mihai, a parteneriatului şi a contribuţiei proprii aferentă Oraşului
Valea lui Mihai la proiectul „Building bicycle road between Vámospércs and Valea lui
Mihai" (Construirea unui drum de bicicleta între Vámospércs şi Valea lui Mihai)
finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 și a
asigurării fondurilor necesare implementării proiectului.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat.
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D-na Nemeth Elvira – consilier local: în comuna Şimian s-a aprobat această
hotărâre săptămâna trecută, trebuia să ne informaţi din timp şi pe noi.

Dl. Nyako Iozsef – primar: v-am informat despre discuţiile de la Debreţin în
şedinţa din luna august, suma ni s-a comunicat astăzi, la Şimian nu s-a trecut în HCL
suma doar faptul că, cofinanţarea este de 2 % din suma necesară pentru construirea
părţii de drum pe raza comunei, astăzi li s-a comunicat şi lor.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, 13 voturi pentru
şi 4 abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-
Csaba – consilieri locali), adoptându-se Hotărârea nr.75/27 septembrie 2017 care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I. – dl. Krizsan Csaba:
1. Protosinghelul Dometie de la Schitul de pe str. Zărandului ne comunică

faptul că se vor finaliza în curând lucrările de extindere a lăcaşului de cult şi de hramul
bisericii să se facă sfinţirea la care vor participa oficialităţi locale şi judeţene şi pelerini,
iar drumul este impracticabil pentru care solicită amenajarea drumului de legătură între
oraş şi schit – piatra ce se scoate de pe str. Bethlen Gabor este dusă pe acest drum (până
în prezent s-au dus cca. 30 de camioane şi mai urmează, s-a ajuns până la primele case)
şi urmează nivelarea pentru ca drumul să fie practicabil.

2. Marc Raluca Daiana – a primit teren pentru construire de locuinţă în baza
Legii nr.15, solicită acordul pentru cumpărarea terenului de 400 mp – comisia propune
vânzarea în condiţiile legii.

COMISIA II – o cerere pentru fonduri centrală termică pentru clădirea şcolii
de pe str. Vorosmarty şi pentru angajarea de personal auxiliar: s-au cuprins sumele
necesare în rectificarea de buget.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Czegledi Julia Todor Maria


