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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, 29 martie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.45/2018. Sunt prezenţi toți cei 17 consilieri în funcţie, dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Magyar Anna – inspector resurse umane în
aparatul de specialitate al Primarului orașului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din
partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva din partea ziarului Reggeli Ujsag.

Dl. Karsai Jozsef-Attila - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei prezenţi
supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Valea
lui Mihai din data de 21 februarie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul
verbal, precum şi Ordinea de zi a şedinţei de azi, cu introducerea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai pe anul
2018, propunerea de ordine de zi se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.27/29 martie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Dl.  Karsai Jozsef-Attila - preşedinte de şedinţă:  constată prezența la ședință
a d-lui Kovacs Zoltan fostul primar al orașului Valea lui Mihai, care anterior începerii
ședinței a depus un material consiliului local respectiv comunicarea Sentinței
nr.2402/CA/2017 a Tribunalului Bihor spre luare la cunoștință și cere să prezinte
materialul.

Dl. Krizsan Csaba-Geza – consilier: propune  să i se acorde cuvântul la
începutul ședinței. Propunerea se aprobă în unanimitate.

Dl. Kovacs Zoltan: Vreau să mulțumesc celor care au făcut parte din comisia
respectivă în anul 2016, respectiv 2(doi) consilieri, dna. secretar, dna. contabil șef și
dl.Indrie Ovidiu care de două ori s-au pronunțat că nu găsesc vinovat în această acțiune.
Din ziar am aflat că, Curtea de conturi s-a pronunțat și a stipulat trei vinovați în această
cauză, respectiv fostul primar – Kovacs Zoltan, fosta șef birou – Juhos Emoke și
actualul primar – Nyako Iozsef. La data controlului actuala conducere a primăriei și
vechii mei colaboratori, nu au avut 2 minute să le spun care au fost lucrările care au mai
rămas de executat. Nu știu cum a preluat primăria de la dl. Bokor Apor, fos tul
vicepreședinte al UDMR-ului care a fost după mine după 3 mai 2012. toate aceste
lucrări.

Tot din ziar am aflat că această sumă a apărut dintr-un sertar. Dna. secretar nu
este prezentă dar toate hârtiile care vin la primărie se înregistrează și se împart copii
pentru dl.primar, dna.contabil șef și comisiei dacă este cazul. Aceste hârtii nu se fură.

Comisia, dacă nu a găsit vinovat, dl.primar din propria înițiativă ne dă în
judecată. Deși și dânsul a fost vinovat, noi suntem pârâți. Martori sunt dl.primar Nyako
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Iozsef și contabila șefă. Vreau să întreb consiliul local dacă a adoptat o hotărâre să
întroducă acțiune la tribunal și nr. hotărârii.

Dl.  Karsai Jozsef-Attila - preşedinte de şedinţă: vă răspund: toate solicitările
adresate consiliului local se depun în scris și în termen de 30 de zile veți primi răspuns.

Dl. Kovacs Zoltan: nu se primește în termen de 30 de zile, nici Parohia
reformată nu a primit. S-a pornit acțiunea la tribunal unde eu am fost la fiecare ședință
dar martorii nu. Din partea primăriei a participat juristul și martorii nu a pus mâna pe
biblie să jure că spun adevărul, ceea ce în joia mare are o altă nuanță.

Am câștigat acțiunea primarului nr.1379/111/CA/2016 prin care a solicitat  ca
instanța să dispună obligarea pârâților Kovacs Zoltan și Juhos Emoke Aniko la plata
sumei de 1.560.038,18 lei cu titlu de daune interese. Citez din motivarea acțiunii
”reclamantul era în măsură să înregistreze în evidențele fiscale hotărârile judecătorești
definitive încă din data de 12 mai 2012, dată la care, așa cum s-a arătat, pârâții nu mai
aveau nici un raport de serviciu cu U.A.T. Valea lui Mihai.” În anul 2012 s-a comunicat
hotărârea irevocabilă. Ce  a păzit la primărie primarul, secretara și ceilalți? În anii
2010-2011 nu aveam hotărâre irevocabilă și astfel penalitățile nu puteam înregistra în
evidențele contabile. Obligația de plată conform contractului nr.2127 /2008 revenea în
mare parte Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, precum și consiliului județean
Bihor.

Este în sală dl.consilier Krizsan, care și dânsul a avut sechestru pe toată averea
ca și mine și alții ca Juhos Emoke, Indrie Ovidiu și alte persoane. Timp de patru ani am
trăit așa dar am câștigat pentru că m-am rugat la Dumnezeu.

Am venit în săptămâna mare să vă cer să mă lăsați în pace și să vă spun că voi
solicita să suportați toate cheltuielile pe care le-am avut în această situație.

Dl. Nyako Iozsef – primar: vreau să vă spun că la data alegerii mele ca primar
al orașului Valea lui Mihai orașul avea 3.100.000 lei datorie. Am fi putut face mai mult
pentru oraș dacă nu porneam cu această datorie.Pentru societatea Keviep datoram
5.500.000 lei. Lucrările pe care le realizăm pe străzile Vorosmarty Mihaly și Hunyadi
Janos reprezintă doar un procent foarte mic față de aceste datorii. În anul 2010 hotărârea
judecătorească era cu titlu executoriu, deși nu era irevocabilă trebuia executată pentru a
nu se acumula mai multă datorie până în anul 2012.

Acțiunea în contencios administrativ nu am făcut -o de bună voie ci în urma
controlului efectuat de Curtea de Conturi care a constatat crearea unui prejudiciu și
stabilirea persoanelor responsabile de cauzarea acestuia. S-a constituit comisia de
cercetare administrativă pentru a decide cine sunt persoanele vinovate. S-a constatat că
deși afost repartizată de către d-na secretar și înregistrată în registrul de intrare-ieșire a
corespondenței, hotărârea judecătorească definitivă a rămas în sertar și datoria nu a fost
înregistrată în evedențele contabile.În anul 2014 s-a dispus de executor judecătoresc
recuperarea datoriei de 2.270.000 lei în caz contrar se blochează conturile primăriei.
Trebuie să amintesc că în anul 2014 prin arierate am plătit toate datoriile pe care le avea
orașul dacă această datorie era înregistrată am fi scăpat de ea. Suma de 2.270.000 lei a
fost achitată jumătate din bugetul local al orașului și cealaltă jumătate de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În consecință nici actualul primar al orașului Valea lui Mihai nu este vinovat.
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Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui
Mihai, privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Raportul anual al Primarului oraşului
Valea lui Mihai, privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Valea lui
Mihai.

Dl. Pap Sándor-György – consilier: nu rezultă din rapoarte că parametrii de
potabilitate a apei în multe cazuri a depășit limita admisă.

Dna. Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier: referitor la activitatea economică
suma de 8,65 mii lei pentru construirea a trei drumuri din țiglă după mine pare o sumă
prea mare.

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui
Mihai, asupra situaţiei gestionării bunurilor. Nu sunt obiecțiuni.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Raportul anual al Primarului oraşului
Valea lui Mihai, asupra situaţiei gestionării bunurilor.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării
imobilului – teren şi construcţii – situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr. 21,
judeţul  Bihor, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai

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

Dl. Baricz- Nanasi Ferenc – consilier: ar fi fost mai bine să se construiească
o clădire în curtea școlii, iar dacă cumpărăm această clădire trebuie avut în vedere
siguranța copiilor care traversează drumul pe care circulă autovehicule.

Dl. Krizsan Csaba – consilier: din comisia de negociere facem parte 7
membrii 4 consilieri locali și 3 angajați din aparatul de specialitate al primarului.
Clădirea în cauză a fost evaluată între 60.000 și 100.000 €. Este o clădire renovată și
dispune de suprafață mare de teren. Comisia decide în unanimitate dacă unul dintre noi
nu este de acord nu facem propunere pentru cumpărare.

Referitor la construirea unei clădiri în curtea școlii vă spun că nu este posibil
deoarece 75% din total suprafață trebuie să fie spațiu liber.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.28/29 martie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a
două autoturisme unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea
lui Mihai

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.29/29 martie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.
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Pct.5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai.

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

Planul de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din orașul Valea lui Mihai
a fost aprobat în anul 2018, este necesar actualizarea acestuia în urma modificărilor
intervenite

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.30/29 martie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui
contract de închiriere locuinţă socială.

Dl.  Karsai Jozsef-Attila - preşedinte de şedinţă: propune aprobarea
proiectului cu întroducerea unui nou articol privind repartizarea unei locuințe sociale cu
1(una) cameră situată în orașul Valea lui Mihai str.Zărandului nr.37, ap.4 d-nei Toro
Gzongyi-Brigitta cu începere de la 01 aprilie 2018 pe o perioadă de 5 ani.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.31/29 martie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe
tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de
Hunedoara).

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă:: toți cei 16 solicitanți pentru
repartizarea de locuinţe destinate închirierii se regăsesc pe lista de prioritate pentru
repartizarea locuinţelor pentru tineri. Momentan avem depuse 3 (trei) cereri pentru
repartizare de locuințe și avem 6(șase) locuințe libere. Comisia socială pentru analizarea
solicitărilor privind repartizarea de locuinţe a decis să așteptăm până vor fi atâtea
solicitări căte locuințe sunt nerepartizate.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.32/29 martie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.8 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2018.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Aceste hotărâri par a fi de rutină dar în caz de situații de urgență trebuie să fim
pregătiți atât cu resurse materiale cât și cu resurse umane.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.33/29 martie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 9: Diverse:
CERERI:
Comisia II: Dl.Chis Gheorghe – președinte comisie II: cererea d-nei Kovacs

Ildiko cu domiciliul în orașul Valea lui Mihai str. Korosi Csoma Sandor nr.17 prin care
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solicită cumpărarea terenului aferent construcției situate pe str. II Rakoczi Ferencz  nr.
30 în suprafață de 406 mp. , este aprobată de comisie.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: fiind vorba de urbanism
propun ca această cerere să fie analizată și de comisia I.

Comisia II: Dl.Chis Gheorghe – președinte comisie II: cererile pe care le-am
mai primit, în număr de 6 sunt din partea asociațiilor și fundațiilor pentru acordarea de
sponsorizări.

Comisia a decis asupra beneficiarilor și a cuantumului sponsorizării acordate
de către consiliul local asociațiilor și fundațiilor, astfel:Asociația Siver Wings 3.000 lei,
Asociația Erinto 3000 lei, Asociația sportivă Aladin Hero Team 5.000 lei, Fundația
Sfântul Francisc 10.000 lei, Asociația pensionarilor din Valea lui Mihai 7.500 lei,
Asociația sportivă Racing Transbuldex 10.000 lei, Parohia romano catolică Valea lui
Mihai 7.500 lei, Club Sportiv Unirea Valea lui Mihai 165.000lei, Asociația Pro Valea
lui Mihai 76.500 lei, Parohiile din oraș 12.000 lei pentru sărbătorile de crăciun.

Parohia reformată și Asociația Mate Imre au depus cereri ulterior aprobării
bugetului orașului, acestea precum și alte cereri vor fi analizate în urma rectificării
bugetului.

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, pt.SECRETAR,
Karsai Jozsef-Attila Magyar Anna


