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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, 28 februarie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.38/22 februarie 2017. Sunt prezenţi toţi cei 16 consilieri locali în funcţie și dl.
Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al
Oraşului Valea lui Mihai, Szabo Eva – Itthon.ma.

D-ra Boda Brigitta – 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
27 ianuarie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi, cu propunerea de a fi introduse pe Ordinea de zi cele trei proiecte de hotărâre care au
fost transmise consilierilor locali prin e-mail după transmiterea celorlalte materiale de
pe Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local a domnului Szentes Attila înainte de expirarea duratei normale a acestuia.

2. Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea
realizării investiţiei: „Staţie de pompare SP5 pentru apă uzată menajeră, Oraşul Valea
lui Mihai, judeţul Bihor”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în
vederea realizării investiţiei: „Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele
străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti  Mihaly; Ady Endre;
Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi
Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”.

De asemenea se propune introducerea pe Ordinea de zi a proiectului de
hotărâre privind aprobarea construirii unui bazin didactic de înot în Oraşul Valea lui
Mihai, judeţul Bihor, pe terenul cu nr. cad.50881 - proprietate publică a Oraşului Valea
lui Mihai.

Dl. Pap Sandor – consilier local: propune ca acest proiect de hotărâre să fie
repus pe ordinea de zi într-o şedinţă viitoare întrucât nu au informaţii suficiente –
propunerea nu se aprobă.

Proiectul Ordinii de zi supus votului – se aprobă în unanimitate cu 13 voturi
pentru şi 3 voturi împotrivă (dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap
Sandor Gyorgy – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.13/28 februarie 2017
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de
drept a mandatului de consilier local a domnului Szentes Attila înainte de expirarea
duratei normale a acestuia.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul constatator la proiectul de
hotărâre iniţiat, ca urmare a demisiei d-lui Szentes Attila.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.14/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea pe anul 2016 al
Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai. Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la
raportul transmis.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2016 al consilierilor:
Nagy László, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sándor-György, Popa Florin-Viorel, Szentes
Attila, Torda Imre-Istvan, Turucz Maria, Zima Marius-Vasile. – rapoartele sunt
prezentate în scris de către consilierii locali nominalizaţi.

D-na Todor Maria – secretar: vă rog dl. Pap să-i comunicaţi d-lui Szentes să-
şi depună raportul de activitate pentru perioada cât a fost consilier.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de
salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Aţi primit documentaţia vă răspund la întrebări.

Dl. Papp Sandor – consilier local: nu sunt de acord cu art.8 – investiţiile vor
fi introduse în taxa de salubrizare, cap.3 art.12: lista agenţilor economici – de ce trebuie
comunicate în caietul de sarcini datele de contact ale 406 agenţi economici, eu aşa ceva
nu am mai auzit, de asemenea nu-i poate obliga să încheie contract de salubrizare,
aceştia sunt liberi să încheie contracte cu orice prestator de salubrizare; o altă observaţie
de ce contractul a fost întocmit de consultant şi nu de aparatul de specialitate al
primarului, de ce ne trebuie un consultant?

Dl. Nyako Iozsef – primar: în taxa de salubrizare se va include cheltuielile de
investiţii – nu orice cheltuială a prestatorului, vom verifica aceste cheltuieli; lista
agenţilor economici este necesară pentru ca ofertantul să-şi facă nişte calcule în ceea ce
priveşte cantitatea de deşeuri care va putea fi colectată şi transportată la halda de gunoi.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: în această listă sunt agenţi economici
care nu mai funcţionează.

Dl. Nyako Iozsef – primar: lista a fost comunicată de camera de comerţ
conform evidenţei lor acestea sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care au
autorizaţie de funcţionare. Avem un contract de consultanţă în achiziţii publice până se
formează inspectorul de achiziţii publice, d-na Barbura fiind funcţionar public debutant,
încă nu poate să îndeplinească singură această atribuţie.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: dacă vom solicita să se înfiinţeze
insule cu pubele pe domeniul public – este o investiţie, rămâne în proprietatea oraşului,
- aici se aplică art.8, în ceea ce priveşte lista agenţilor economici - datele de contact post
fi regăsite pe internet – avem o convenţie cu camera de comerţ – aceasta este baza lor de
date; ofertantul trebuie să ştie de la cine se adună cantitatea de deşeuri atât populaţia cât
şi agenţii economici – dacă agentul economic nu mai are nici o activitate, nu va încheia
contract de salubrizare.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, se aprobă cu 11 voturi
pentru şi 5 voturi împotrivă (dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-ra Czegledi Iulia, d-na Nemeth
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Elvira, dl. Pap Sandor şi dl. Popa Florin – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea
nr.15/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb
de imobile.

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.16/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă
gratuită a unui imobil – teren, Fundaţiei Sfântul Francisc.

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.17/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este o modificare faţă de proiectul de hotărâre iniţiat: dl. Molnar Sandor
pleacă la serviciul de apă, rămâne în aparatul de specialitate dl. Kovacs Zoltan.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.18/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte
de închiriere locuinţă socială şi prelungirea unui contract locuinţă socială

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.19/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.9 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte
de închiriere locuinţă tip ANL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Propun introducerea unui nou articol având în vedere
cererea depusă de d-na Miklo Aurica ca să putem rezilia contractul de la 01 martie
2017, întrucât nu mai lucrează în Valea lui Mihai.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.20/28 februarie 2017 care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de
soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea
locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul
Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Am avut peste 20 de cereri, când s-a aflat taxa de închiriere
mulţi au renunţat, apartamentele nu vor fi ocupate şi în prezent avem apartamente goale.
Probabil că în acest an va mai trebui să supunem aprobării o listă, deoarece sunt puţine
cereri, faţă de numărul de apartamente ce se eliberează.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.21/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici în vederea realizării investiţiei „Staţie de pompare SP5 pentru apă
uzată menajeră, Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”.

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.22/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.12 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici în vederea realizării investiţiei: „Realizare rețele canalizare
menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu;
Vorosmarti  Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului;
Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul
Valea lui Mihai, județul Bihor”

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am întâmpinat greutăţi pe parcurs care au dus la întârzieri în ceea ce
priveşte întocmirea proiectului de hotărâre, deoarece pe planşe denumirea străzilor este
tradusă în limba maghiară, iar în partea scrisă sunt trecute denumirile în limba română.
Această problemă a fost soluţionată prin transmiterea de către proiectant a unei erate
prin care comunică corespondentul denumirii străzilor scrise în limba maghiară cu cele
în limba română – aceasta nu poate constitui impediment în publicarea licitaţiei şi
demararea lucrărilor.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: la începerea lucrărilor există priorităţi?
Cu care stradă se va începe?

Dl. Nyako Iozsef – primar: Sunt priorităţi prima obligatoriu este str. Kalvin
pentru a funcţiona, aici se colectează apa reziduală de pe străzile Republicii, Breslelor,
Izvorului şi se leagă de reţeaua existentă de pe str. Kazinczy Ferenc. Urmează lucrările
pe alte 20 de străzi, proiectul este în lucru şi se va supune aprobării când va fi finalizat.

D-na Todor Maria – secretar: aşa cum aţi văzut am anexat la proiectul de
hotărâre obiecţiunile mele, această hotărâre nu o voi contrasemna de legalitate. Conform
nomenclatorului stradal nu există asemenea denumiri, în localităţile în care peste 20 %
din populaţie aparţine unei minorităţi, legislaţia permite traducerea denumirii străzilor,
instituţiilor, în limba minorităţii respective, în cazul nostru în limba maghiară. Nici într-
o hotărâre a consiliului local nu există denumirea str. Koztarsasag – denumirea străzii
este Republicii, str. este Fabricii nu Gyar, Băncii şi nu str. Bank şi când mi-am exprimat
obiecţiile am făcut referire la nomenclatorul stradal şi nu la altceva. Eu nu sunt de acord
cu erata – o erată să emite pentru corectarea unei greşeali de tipar, aici nu este vorba de
o greşeală de tipar. O altă greşeală din documentaţie este str. Szecsenyi – în Valea lui
Mihai nu există o asemenea stradă, nici măcare piaţa Szecsenyi nu apare nicăieri în vreo
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hotărâre de consiliu local şi în documentaţie există un capitol cu lucrări ce se execută pe
această stradă şi o piesă desenată cu această stradă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt erori care se pot corecta pe parcurs – avem o
erată de la proiectant, din păcate filiala de la Timişoara nu mai există, firma are sediul la
Bucureşti, ar fi greu de refăcut planşele pe care apar denumiri în limba maghiară şi să se
obţină toate semnăturile şi ştampilele. Piaţa Szecsenyi face parte din str. Republicii. Nu
cred că Prefectura va semnala nelegalitatea, este opinia d-nei secretar, este în instituţie
dl. Nicu Blaj dacă doriţi îl chemăm să vă spună părerea dânsului, să vă spună un punct
de vedere.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: dacă noi aprobăm proiectul de hotărâre
şi d-na secretar nu contrasemnează ce se întâmplă, respectiv, dacă amânăm până când
nu este târziu? Au mai fost asemenea cazuri?

Dl. Nyako Iozsef – primar: orice zi contează, nu putem publica licitaţia până
documentaţia nu este aprobată de consiliul local. Ar fi bine să demarăm lucrările cât mai
repede şi cu cât depunem din timp decontul vom primi finanţare mai repede, nu este
indicat să depunem decontul în toamnă, banii se vor împuţina la finanţator.

Dl. Blaj Nicolae – consultant din partea Consult SRL: ca şi sancţiune în cazul
în care se adoptă această hotărâre, fără ca hotărârea să fie contrasemnată de secretar
pentru legalitate, colegii mei juriştii de la Prefectură se vor pronunţa dacă este legală
hotărârea şi poate să-şi păstreze acest conţinut sau dacă nu este legală, atunci ne va face
adresă ca să revenim consiliul local şi să luăm măsurile ce se impun: fie să o corectăm,
fie să o anulăm. Sancţiunea nu este o amendă sau o cauză penală se va solicita fie
revocare, fie modificarea în tot sau în parte a hotărârii. Din punctul meu de vedere:
înscrierea pe planşe în limba maghiară nu este de natură să aducă modificări sau să
constituie vreo problemă din punct de vedere tehnic, aceeaşi lucrare de canalizare facem
pe stradă şi dacă-i spunem Gyorgy Dozsa şi dacă-i spunem Ghoerghe Doja, aceeaşi
lucrare va fi pe strada respectivă, sigur d-na secretar a invocat în nota pe care a întocmit-
o faptul că nu se respectă nomenclatorul stradal – într-adevăr nu este denumirea din
nomenclatorul stradal, dar acea erată a proiectantului se arată că dintr-o eroare s-a trecut
denumirea în limba maghiară pe o parte din documente şi se face echivalentul dintre
denumirea din limba maghiară în cea din limba română. Rămâne de văzut punctul de
vedere al Prefecturii.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: hotărârea trece de Prefectură, la
momentul decontării la Minister – nu vor fi probleme?

Dl. Blaj – din discuţiile cu ceilalţi proiectanţi cu care lucrez mi-au spus că nu
este o problemă motivând că la minister se trimit situaţii de lucrări – ei verifică valorile
şi cuantumul lucrărilor care au fost executate, preventiv înainte de a finaliza procedura
de achiziţie eu v-aş propune să trimitem o adresă la minister să solicităm de la minister
punct de vedere – dacă constituie impediment – trebuie să le refacem, fiind finanţatori
trebuie să respectăm punctul de vedere. Ar fi bine să aprobaţi, trebuie să demarăm
procedura de achiziţie publică va dura până facem documentaţia, se publică pe sistemul
electronic, poate vor fi contestaţii – probabil va dura 4-5 luni.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: dacă pe parcursul publicării achiziţiei, în
caz de nevoie paralel putem demara procedura de modificare presupun că există
corespondenţa pentru corectare.

Dl. Blaj Nicolae – se poate, trebuie să dăm un termen de cel puţin 10 zile
pentru studiere de către ofertant a documentației, oricând putem anula licitaţia, sau să
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modificăm, pentru noi este câştig de timp să demarăm procedura şi să solicităm părerea
Ministerului, în funcţie de răspunsul Ministerului sau a Prefecturii vom putea cere
proiectantului să modifice partea de documentaţie pe care a greşit. În caz de contestaţii
se prelungeşte cu 30 zile sau şi mai mult dacă se ajunge în instanţă.

Dl. Zima Marius – consilier local: propun să amânăm şi să cerem părerea
Ministerului, s-o repunem pe ordinea de zi după ce vom avea răspunsul. Consider că
vom pierde mai mult timp în cazul în care vom anula sau vom modifica.

Dl. Nyako Iozsef - primar: trebuie să demarăm procedura de achiziţie publică
şi orice amânare este pierdere de timp în acest caz, vom cere părerea ministerului să ne
transmită un punct de vedere, nu prea se primeşte răspuns, ministerele nu sunt instituţii
de consultanţă, riscul există, să încercăm şi să câştigăm timp.

Dl. Blaj Nicolae: nu pot să demarez întocmirea documentaţiei pentru licitaţie
dacă nu se aprobă indicatorii tehnico-economici – pe SEAP putem oricând să anulăm
procedura de licitaţie, dacă ni se cere să modificăm şi nu se acceptă acea erată, vom
modifica pe parcurs.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 voturi
împotrivă (dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor şi dl. Zima
Marius – consilieri locali), adoptându-se Hotărârea nr. 23/28 februarie 2017, care face
parte din prezentul proces-verbal.

Pct.12 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii
unui bazin didactic de înot pe terenul cu nr. cad 50881 – proprietate publică a Oraşului
Valea lui Mihai.

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

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: am dori nişte informaţii în legătură
cu acest proiect, nu ştim nimic despre proiectul de a se construi bazine de înot.

Dl. Nyako Iozsef - primar: această agenţie de dezvoltare durabilă sprijină
dezvoltarea oraşelor, funcţionarea trebuie asigurată de u.a.t., sperăm că se va realiza şi
va fi utilizat la maxim, pentru 2 bazine diferenţa va fi plătită din bugetul local.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: nu discutăm acum
Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri

(dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-ra Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor – consilieri locali),
adoptându-se Hotărârea nr. 24/28 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-
verbal.

Diverse:
COMISIA I.
Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: au fost depuse cereri pentru

concesionarea pajiştilor, acestea sunt în curs de analiză
- Gati Attila – solicită concesionarea terenului din vecinătatea sa, se va

verifica situaţia juridică şi se va concesiona prin licitaţie pentru partea ce
aparţine domeniului public/privat al oraşului, se pare că o parte este
proprietate privată a unei persoane fizice.

Comisia II. – dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei: au fost depuse câteva
cereri care vor fi discutate la întocmirea proiectului de aprobare a bugetului oraşului.
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- Biserica reformată solicită scădere de impozite şi taxe pe proprietate – se
va analiza şi se va întocmi raportul de specialitate

COMISIA IV. – d-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: doresc să vă aduc la
cunoştinţă faptul că se fac înscrieri pentru anul şcolar 2017-2018 în clasa pregătitoare.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: în contractul de furnizare a apei şi
canalizare se prevede că toată cantitatea de apă consumată se revarsă în sistemul de
canalizare. Cum se poate aşa ceva? Dl. Kovacs Istvan pentru şah s-a propus 42 mii lei, a
primit cu mult mai puţin în jur de 2,6 mii lei, ce s-a întâmplat cu aceşti bani?

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu va fi în aşa fel vom lua legătura cu societatea şi
vom mai discuta, suntem la început de drum, pe parcurs se vor remedia problemele.
Pentru şah nu avea cum să primească o asemenea sumă.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: suma a fost acordată pentru clubul
sportiv Unirea, a fost invitat şi dl. Kovacs la şedinţă, a înţeles că va primi suma necesară
pentru table de şah şi ceasuri, nu putea primi 45 mii lei.

Dl. Pap Sandor – consilier local: de ce se mai plăteşte taxa specială, dacă nu
autorităţile locale prestează serviciul.

Dl. Nyako Iozsef – primar: cei care au contract cu SC ASA pentru colectare
selectivă a deşeurilor, plătesc c/val societăţii, cei care nu au contract ar trebui să
plătească taxa specială stabilită prin hotărârea Consiliului Local.

Începând cu şedinţa următoare pe o perioadă de trei luni se propune preşedinte
de şedinţă dl. Chiş Gheorghe Cristian – consilier local, propunerea aprobată în
unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.25/28 februarie 2017, care face 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,
Boda Brigitta Todor Maria


