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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, 30 septembrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr. 291/2016. Sunt prezenţi 14 consilieri din totalul de 17 consilieri în
funcţie, (lipsesc dl. Chiș Gheorghe Cristian, dl. Csengeri Csongor-Antal şi Horvath
Sandor-Cristian - consilieri locali) 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, Szabo Eva – Ithonn.ma.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă. Este ales în
unanimitate ca preşedinte de şedinţă: dl. Baricz-Nanasi Ferenc – se adoptă Hotărârea
nr.23 din 30 septembrie 2016, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Dl. Baricz-Nanasi Ferencz – preşedinte de şedinţă - îi salută pe cei prezenţi şi
supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
din data de 26 august 2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi, supusă votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.24/30 septembrie 2016 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.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am propus modificarea pentru cuprinderea sumelor necesare pentru
măsurători cadastrale, am diminuat bugetul cu 300 mii lei care au s-a alocat pentru
amenajarea arhivei – din păcate nu se va realiza în acest an, am propus alocarea pentru
şcoală sumele necesare pentru cheltuieli materiale şi tichete pentru copiii preşcolari
proveniţi din familii defavorizate, de asemenea s-a propus alocarea sumei necesare
pentru achiziţionarea de echipamente pentru muncitorii de la salubritate; de asemenea,
s-a cuprins suma necesară pentru echipamente la noile locuri de joacă pentru copii,
trebuie să achiziţionăm un sistem de alarmă la sala de sport, este necesară amenajarea
grupului social lângă piaţă, precum şi achitarea sumei 140 mii lei reprezentând c/val.
prestării serviciului de colectare a deşeurilor menajere pe trei luni.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: legea 215 prevede că la fiecare
hotărâre de modificare de buget trebuie să existe o anexă. La alte hotărâri cu privire la
buget există anexe, aici nu este. La prima şedinţă a consiliului local de după constituire,
dl. Chiş ne-a promis prezentarea detaliată a bugetului local cel iniţial şi rectificările
ulterioare, au trecut trei luni şi nu am primit nimic, nu a fost nici la şedinţa de luna
trecută nici astăzi.
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D-na Todor Maria – secretar: în Legea 215/2001 nu există prevederi
referitoare la forma proiectelor de hotărâre, acest proiect de rectificare a bugetului nu
are anexe, întrucât în tabelele de la art.1 sunt prevăzute doar capitolele unde sunt
modificări, restul rămân neschimbate. Dacă un proiect de hotărâre, ulterior hotărâre
adoptată are vreo anexă, în articolul respectiv se precizează anexa, nr. acesteia dacă sunt
mai multe şi faptul că face parte integrantă din prezenta, sub formă de hotărâre,
respectiv, hotărâre. În acest proiect nu aveţi aşa ceva.

Dl. Pap Sandor – consilier local: care a fost oferta celorlalte firme de
salubrizare şi cine a decis care este operatorul care va presta acest serviciu.

Dl. Nyako Iozsef – primar: v-am prezentat ofertele în şedinţa din luna iulie
a.c., urmează să fie încredinţat acest serviciu unui operator regional, licitaţia se va
organiza de către ADI – ECOLECT GROUP, întocmirea caietului de sarcini pentru
toate cele şase regiuni din judeţ se va finaliza curând de către Consiliul Judeţean Bihor,
activitatea va fi preluată, nu putem concesiona noi pentru că nici un operator nu va veni
pentru 3-4 luni, nu-şi recuperează în acest timp investiţiile.

Proiectul de hotărâre se respinge: 7 voturi pentru, 7 abţineri (Baricz-Nanasi
Ferenc, Czegledi Iulia, Nemeth Elvira, Pap Sandor, Popa Florin, Szentes Attila, Zima
Marius – consilieri locali).

D-na Todor Maria – secretar: ţinând cont de faptul că pentru adoptarea
hotărârilor privind bugetul local este nevoie de votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, iar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Valea lui Mihai, abţinerile se contabilizează la voturi împotrivă, ar fi nevoie de
minim 9 voturi pentru, ca să se adopte hotărârea de rectificare a bugetului.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: am cerut cuvântul în calitate de lider al
grupului de consilieri  locali aleşi pe lista U.D.M.R. şi aş dori să clarificăm câteva
aspecte: nu aţi votat rectificarea de buget – era vorba de bani pentru şcoli şi lucrări
executate care trebuiesc plătite şi din cauza abţinerii Dvs. este periclitată funcționarea
şcolilor, iar nişte lucrări executate nu pot fi plătite – mă simt aici ca o persoană care vrea
răul pentru acest oraş, noi aici dacă vrem să facem ceva în primul rând trebuie să
dovedim că vrem să facem un bine locuitorilor oraşului, începe să mă irite faptul că ne
consideraţi necinstiţi, mă consider umilit parcă noi toţi furăm şi înşelăm, iar voi sunteţi
cei cinstiţi şi faceţi totul pentru oraş iar noi suntem împotrivă, consider asta atac la
persoană - aşa nu se poate lucra, ori colaborăm şi nu căutăm în celalalt numai răul, fără
să pornim cu ideea că ăștia vor să fure sau nu vor binele oraşului , pentru că tot ce faceţi
consider că este atac la persoana mea, în acest moment nu mă interesează interesele de
partid, doar persoana mea şi cinstea mea. Ce se va întâmpla acum că nu aţi aprobat
propunerea de rectificare a bugetului, se vor amâna anumite lucruri şi să nu puneţi
ulterior întrebări de ce se plătesc majorări sau penalităţi de întârziere. Colegul Pap
Sandor a pus întrebări cu privire la ofertele operatorilor de salubrizare în şedinţa din
luna iulie, vă rog să fiţi atenţi şi să nu revenim la nişte discuţii anterioare – dacă nu vă
place ceva spuneţi-ne şi să facem ceva, în asemenea atmosferă nu se poate lucra, nu mai
am chef să vin aici să ascult tot timpul acuzaţiile voastre.

Dl. Zima Marius – consilier local: consider că Regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local nu este bine întocmit, nu-mi dă posibilitatea să mă abţin.

D-na Todor Maria – secretar: Regulamentul este făcut în baza legilor
menţionate în preambulul hotărârii, pot fi studiate, acesta a fost aprobat de toţi cei 17
consilieri locali în funcţie în şedinţe din luna iulie 2016. Aveţi posibilitatea să vă
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abţineţi dar abţinerile se contabilizează la voturi împotrivă, dacă vă abţineţi nu votaţi
pentru iar cvorumul pentru aprobarea unei hotărâri presupune vot pentru, nu abţineri.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar:  dacă aveţi propuneri sau sunteţi
împotrivă a ceea ce s-a supus spre aprobare, veniţi cu propuneri concrete. Sumele
propuse pentru a rectifica bugetul sunt pentru funcţionarea oraşului, a învăţământului , a
salubrizării oraşului, nu investiţii, nu vrem să cumpărăm ceva sau să construim ceva.
Am fi cumpărat echipament pentru muncitorii de la gospodăria oraşului, ce le spun la
oameni, nu primiţi echipament de protecţie pentru că nu s-a votat rectificarea de buget.

Dl. Pap Sandor – consilier local: să fim informaţi, fiecare să primească
informaţii corecte, nu ulterior să ne contrazicem pe cheltuieli şi despre alte probleme,
ne-aţi răspuns la sesizarea noastră că în şedinţa din luna august s-a vorbit despre
publicarea concursurilor pentru opt posturi, nici un coleg consilier local nu a auzit aşa
ceva, în 20 august am aflat că s-a organizat concurs, nu a fost publicat cum trebuie şi nu
în locuri accesibile.

D-na Todor Maria – secretar: concursul a fost publicat în vreo opt locuri,
începând cu site-ul ANFP şi peste tot unde prevede legea, inclusiv în ziar. Pentru opt
posturi au fost depuse patru dosare, s-au prezentat trei candidaţi, dintre care unul nu s-a
mai venit pentru încheierea acordului de muncă. Cine este interesat ştie unde să caute
publicaţia de organizare a concursului pentru funcţii publice.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – preşedinte: vă rog să terminaţi cu discuţiile
contradictorii şi să continuăm şedinţa.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: propune ca, fiind vorba despre nişte
cheltuieli necesare pentru buna funcţionare a învăţământului şi a altor servicii publice,
să se supună la vot din nou proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, fără acei
140.000 lei pentru prestarea serviciului de salubrizare – care să fie rediscutat cu altă
ocazie, iar cu restul vom fi de acord.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu ştiu cum putem motiva că până la cap. protecţia
mediului este în ordine şi de acolo nu, deşeurile menajere au fost colectate, gândiţi-vă ce
ar fi fost în oraş în aceste trei luni dacă nu s-ar fi colectat deşeurile menajere, Propun să
o chemăm pe d-na Benkovits – şef birou contabilitate, să vedem ce putem face.
Întrebarea către d-na şef birou contabilitate dacă există posibilitatea ca acest proiect de
hotărâre să fie votat fără suma propusă pentru protecţia mediului respectiv, 140.000 lei
deoarece unii consilieri locali consideră că nu este o cheltuială necesară pentru oraş.

D-na Benkovits Angela – şef birou contabilitate: este o cheltuială necesară,
avem un contract valabil – trebuie să ne achităm datoriile pe care le avem, vom
comunica furnizorilor că nu s-a votat rectificarea bugetului şi vom plăti penalităţi şi
majorări de întârziere, ne vor acţiona în instanţă şi tot va trebui să plătim.

Dl. Popa Florin – propune să se reia proiectul de rectificare a bugetului: nu
am deţinut informații suficiente cu privire la modificarea bugetului – propun să se
supună din nou la vot:

Proiectul de hotărâre supus votului din nou se aprobă cu 9 voturi pentru, 5
abţineri (consilierii locali: Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor, Szentes
Attila, Zima Marius – se abţin, - abţinerile se contabilizează la voturi împotrivă).



4

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de
valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr. 30059.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este vorba de 304 mc masă lemnoasă din pădurea proprietate publică a
oraşului.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.26/30 septembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct. 4 de pe Ordinea: 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. Se cer propuneri din partea consilierilor locali.

- Pentru Consiliul de administraţie al Colegiului Agricol nr.1 Valea lui Mihai:
D-ra Boda Brigitta – propune ca în să facă parte următorii consilieri Krizsan

Csaba şi Torda Imre.
D-na Nemeth Elvira – propune pe dl. Zima Marius – nu acceptă
Dl. Zima Marius – propune pe d-na Turucz Maria – nu acceptă
- Pentru Consiliul de administraţie la Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan”:
Dl. Popa Florin propune pe d-na Nemth Elvira,
Dl. Pap Sandor propune pe dl. Baricz-Nanasi Ferenc;
Dl. Krizsan Csaba propune pe d-na Gabor Eva şi pe dl. Nagy Laszlo.
- pentru Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Colegiul

Agricol nr.1 – Valea lui Mihai:
Dl. Torda Imre propune pe d-ra Boda Brigitta
D-ra Czegledi Iulia propune pe dl. Baricz-Nanasi Ferenc
- pentru Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Şcoala

Gimnazială „Zelk Zoltan” d-na Gabor Eva propune pe dl. Csengeri Csongor.
Se trece la vot secret, în urma verificării buletinelor de vot şi numărării

voturilor rezultă următoarele:
- în Consiliul de administraţie la:

- Colegiul Agricol nr.1 – Valea lui Mihai: 1. dl. Krizsan Csaba – 14 voturi
2. dl. Torda Imre – 14 voturi

- Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan” 1. dl. Baricz-Nanasi Ferenc: 5 voturi
2. d-na Gabor Eva: 8 voturi
3. dl. Nagy Laszlo: 9 voturi
4. d-na Nemeth Elvira: 6 voturi

- în CAC – Colegiul Agricol nr.1: 1. dl. Baricz-Nanasi Ferenc: 5 voturi
2. d-ra Boda Brigitta: 8 voturi

- Şcoala Gimnazială: 1. Dl. Csengeri Csongor: 11 voturi
Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea

nr.27/30 septembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal
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Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de
comodat  bun imobil situate în Valea lui Mihai, str. Bathory Istvan nr. 32 judeţul Bihor,
nr.3802/2015.

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.28/30 septembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6: Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţe
tip ANL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Doresc să vă informez că s-a modificat legislaţia începând
cu 14 aprilie 2016, contractele de închiriere se vor încheia cu noile taxe de închiriere,
astfel că aceste taxe vor fi mai mari – vă prezint fişa de calcul – este o simulare pe care
am făcut-o pentru noile taxe de închiriere. Sunt tot felul de criterii în funcţie de care se
calculează taxa, inclusiv rangul localităţii urbane sau rurale, motiv pentru care în
comparaţie cu taxa plătită de exemplu, în comuna Şimian, la noi este mai mare –
calculat în euro, se plăteşte în lei la cursul BNR din ziua plăţii, la care se adaugă
cheltuielile de întreţinere. Aceste taxe de închiriere sunt pentru persoane până în 35 de
ani, peste această vârstă sunt alte tarife.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.29/30 septembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.7: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte 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.30/30 septembrie 2016, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 8 Diverse:
Comisia I. dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei:
1. Avem 3 cereri cu aceeaşi temă din partea locuitorilor de pe strada Bethlen

Gabor au strâns semnături cu privire la problema albinelor solicită ca amplasarea
familiilor de albine să se facă în afara oraşului – Comisia a analizat solicitarea –
conform Legii nr. 383/2013 art.13 Amplasarea familiilor de albine pe terenurile
deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de
drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public aflate în intravilan
ori în extravilan şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de hotarele proprietăţilor din
domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan. Dacă distanţa este mai mică de 5
m familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori
alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2
m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo
de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei. noi nu putem hotărî peste lege şi nu avem
modalitatea de a-i obliga să amplaseze familiile de albine în afara oraşului.

2. Dl. Kovacs Grigore – str. Charles Darwin – solicită în chirie teren 140 mp
care este situat în continuarea proprietăţii sale – proprietatea Statului Român – comisia
propune aprobarea închirierii, în condiţiile legii.
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3. D-na Marincaş Ramona în reprezentarea societăţii Monte Calm Play SRL –
cu sediul în Bistriţa, – solicită acordul pentru amplasarea unui stand pentru vânzare de
produse uniplay pe str. Republicii nr.7 parte din domeniul public de 2 mp în centrul
oraşului; această societate va desfăşura activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, –
propunerea comisiei să nu se aprobe amplasarea – se aprobă în unanimitate.

În procesul verbal al şedinţei comisiei s-a mai consemnat:
- Membrii comisiei propun montarea unui ceas smart care să indice ora,

temperatura, (ceas stradal digital) într-un loc unde nu împiedică circulaţia.
- Domnii consilieri: Pap Sandor şi Popa Florin nu sunt de acord cu umplerea

bazinului cu pământ de pe teritoriul ştrandului termal şi în baza cărui proiect de hotărâre
şi din ce fonduri s-a plătit.

Dl. Nyako Iozsef – primar: după cum aţi publicat în ziarul Dvs. se pare că
acele camioane care au umplut cu nisip bazinul mare din fostul ştrand termal, au alungat
oamenii care înotau în bazin. Umplerea s-a făcut fără nici o cheltuială, cred că sunteţi de
acord că era urât şi periculos, nu s-a întâmplat nimic ce ar fi ireversibil, aş fi foarte
mulţumit să fie acolo un ştrand. Avem un proiect pentru bazin de înot modern, v-am
informat despre acest proiect.

Dl. Pap Sandor – consilier: răspunsul nu este convingător, altădată asemenea
să fie discutate înainte de şedinţă şi să fie supus aprobării consiliului local.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: şi până când a funcţionat ştrandul, în
acest bazin a fost apă rece, zilnic erau 100-150 persoane – erau nişte venituri pentru
oraş, se putea reabilita sunt tehnologii moderne.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am luat legătura cu mai multe
persoane care au experienţă în domeniu, nu s-a recomandat capitonarea cu un aşa numit
targhet, bazinul este crăpat, nu se putea autoriza, se poate face ceva – dar nimeni nu
dădea nici o garanţie – nu s-a întocmit un studiu de fezabilitate pentru că ne-ar fi costat
o grămadă de bani să ni se spună că nu se poate. Bazinul a rămas, pământul se poate
scoate, dar acel loc nu mai corespunde pentru un loc de agrement, din fostul ştrand s-au
retrocedat terenuri, suprafaţa s-a diminuat. Închirierea clădirii de la ştrand şi a terenului
aduce venituri oraşului. Avem un regulament de funcţionare al imobilului – se
închiriază, iar pentru teren se plăteşte chirie/mp.

Dl. Nyako Iozsef – primar: au fost mai mulţi doritori de când sunt eu primar,
nimeni nu a dispus de suma necesară, nu este loc nici pentru o pompă, nimeni nu vrea
ştrand, vor să facă un bar cu discotecă şi nimic altceva. Proiectele de finanţare pentru
aducţiune apă de termală – numai pentru încălzire la instituţii de interes public pe o
perioadă de 5 ani, pentru punerea în funcţiune a unui loc de agrement cu ştrand termal,
presupun 50 % cofinanţare din bugetul local.

D-na Czegledi Iulia – secretar al Comisiei II:
Dl. Fele Attila – preşedinte Club Unirea – solicită reparaţii la tribună, stadion,

vestiar, teren 20x40 mp în spatele terenului cu iarbă – comisia propune reabilitarea
bazei sportive în limita resurselor financiare, pentru care se vor cere oferte pentru
realizarea terenului sintetic – care să fie cuprins în cheltuielile din bugetul oraşului pe
anul 2017.

D-na Gabor Eva – preşedinte al Comisiei IV – dl. Csengeri Csongor solicită
modificarea Regulamentului de funcţionare a Sălii de sport – modificarea orarului de
funcţionare a sălii de sport între orele 15,00 - 18,00, deoarece sunt multe echipe în



7

diferite ramuri sportive iar intervalul orar de 15,00-17,00 nu este suficient, iar cei care
doresc să închirieze sala să o folosească de la orele 18,00.

D-na Todor Maria – secretar: Regulamentul de funcţionare a sălii de sport a
fost aprobat de consiliul local prin hotărâre, pentru modificarea regulamentului
iniţiatorii trebuie să prezinte un proiect de hotărâre, împreună cu un referat de aprobare
şi raport de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local,
care să fie înscris pe Ordinea de zi a şedinţei şi să fie supus aprobării consiliului local.

Dl. Nyako Iozsef – primar: aş dori să rog consilierii locali să nu lucrăm
conform directivelor de partid, nu doresc să pierdem investiţii din cauza unor interese de
partid sau ambiţii personale; urmează vânzări sau cumpărări de imobile dacă este
necesar, dacă nu înţelegeţi scopul deciziilor noastre solicitaţi informaţii şi veţi primi.

Dl. Pap Sandor – consilier local: pentru aceasta trebuie să avem informaţii
suficiente şi să discutăm problemele din timp, nu ne ajutaţi, dacă nu primim informaţii
nu vom putea conlucra.

D-ra Czegledi Iulia – consilier local: aş dori să ştiu cu cât datorează dl.
Lăcătuş – am înţeles în ședința comisiei că deţine un teren cu care se poate compensa cu
datoriile pe care le are faţă de oraş.

Dl. Nyako Iozsef – primar: societatea lui are o datorie de cca. 42 mii lei,
compensarea este propunerea d-lui consilier Chiş Gheorghe, nu ştiu care sunt
posibilităţile, vom analiza şi dacă este posibilă compensare vom propune un proiect de
hotărâre, oricum Dvs. veţi decide.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Baricz-Nánási Ferenc Todor Maria


