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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S  V E R B A L

Încheiat azi 23 iunie 2016, cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai ca urmare a rezultatului alegerilor din 05 iunie 2016, convocată
în baza Ordinului Prefectului – Judeţul Bihor nr.239 din 16 iunie 2016.

Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri aleşi, dl. Nyako Iozsef – primarul ales la data
de 05 iunie 2016, d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai. Ca reprezentant
al Prefectului judeţului Bihor, participă dl. Ion Iulius Delorean – Subprefect al Judeţului
Bihor. De asemenea, sunt prezenţi din partea mass-media d-na Suto Eva – din partea
ziarului Reggeli Ujság şi dl. Rencz Csaba din partea ziarului Bihari Napló, precum şi
funcţionari din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai.

Şedinţa este deschisă de d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai,
care face prezenţa consilierilor invitaţi la şedinţă prin semnarea convocatorului şi,
constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevederilor art.30 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, invită la masa prezidiului pe cel mai în vârstă
dintre consilieri – d-na Turucz Maria şi pe cei doi asistenţi dintre cei mai tineri consilieri:
d-na Boda Brigitta şi dl. Nagy Laszlo, care vor conduce şedinţa.

Dl. Ion Iulius Delorean citeşte Ordinul prefectului Judeţului Bihor nr.239 din
16 iunie 2016 cu privire la convocarea, în şedinţa de constituire a Consiliului Local al
Oraşului Valea lui Mihai, a consilierilor şi a primarului declaraţi aleşi ca urmare a
rezultatului alegerilor din 05 iunie 2016 şi preia conducerea şedinţei, cu permisiunea
preşedintelui de vârstă.

D-na Todor Maria – secretar, prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor
acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi ale supleanţilor, aşa cum au fost primite de
la Biroul electoral de circumscripţie nr.9 – Valea lui Mihai.

Dl. Ion Iulius Delorean: propune alegerea comisiei de validare a mandatelor
consilierilor aleşi, propunerea ca această comisie să fie formată din cinci membri se aprobă
în unanimitate, după care se fac următoarele propuneri:

1. Karsai József-Attila – propunerea se aprobă în unanimitate
2. POPA Florin-Viorel – propunerea se aprobă în unanimitate
3. Torda Imre-Istvan – propunerea se aprobă în unanimitate
4. Zima Marius-Vasile - propunerea se aprobă în unanimitate
5. Krizsán Csaba-Géza - propunerea se aprobă în unanimitate
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Nefiind alte propuneri, se supun la vot propunerile – se aprobă în unanimitate.
Rezultatul votului se consemnează în Hotărârea nr.1/23 iunie 2016, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.

Comisia de validare împreună cu d-na Todor Maria – secretar, se retrage pentru
examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier. Este desemnat ca preşedinte al comisiei dl.
Karsai József-Attila, iar ca secretar al comisiei de validare, dl. Zima Marius-Vasile.

Dl.Karsai József-Attila – preşedinte al comisiei de validare: prezintă procesul
verbal întocmit de comisia de validare, prin care se constată că au fost respectate
prevederile legale privind alegerile locale din 05 iunie 2016, ţinând cont de faptul că dl.
Csuri József – candidat din partea UDMR şi dl. Szilagyi Ferenc – candidat din partea
EMNP-PPMT au renunţat în scris la mandatul de consilier local, de asemenea se constată
faptul că nu sunt cazuri de incompatibilitate, astfel că se propune validarea mandatelor
celor 17 consilieri aleşi .

Dl. Ion Iulius Delorean – supune la vot validarea individuală a fiecărui consilier
în ordine alfabetică – se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.2/23 iunie
2016, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

D-na Todor Maria – secretar: citeşte Jurământul, după care fiecare consilier
ales depune jurământul pronunţând cuvântul „Jur” cu mâna pe Constituţia României şi pe
Biblie, după care semnează jurământul. Fiecărui consilier i se înmânează un exemplar
semnat şi legitimaţia de consilier.

Dl. Ion Iulius Delorean: doamnelor şi domnilor, întrucât toţi consilierii au depus
jurământul declar Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai ca legal constituit,
adoptându-se Hotărârea nr.3/23 iunie 2016, care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.

În continuare se solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier: propune ca alegerea preşedintelui de

şedinţă să se facă în ordine alfabetică.
Dl. Karsai Jozsef-Attila - consilier: propune ca lucrările şedinţei să fie conduse

de d-na consilier Turucz Maria, ţinând cont de faptul că primul în ordine alfabetică ar fi dl.
consilier Baricz-Nanasi Ferenc care este la primul mandat şi nu are experiență.

Se supun la vot cele două propuneri: propunerea ca alegerea preşedintelui de
şedinţă să se facă în ordine alfabetică, începând cu dl. Baricz-Nanasi, se aprobă cu 7 voturi
pentru şi se respinge cu 10 voturi împotrivă, propunerea ca d-na Turucz Maria să fie ales
preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, se aprobă cu 10 voturi pentru şi 7 voturi
împotrivă, adoptându-se Hotărârea nr.4/23 iunie 2016, care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.

D-na Todor Maria dă citire Sentinţei Civile nr.746/2016 pronunţată în camera
de consiliu, de Judecătoria Marghita, în dos. nr.1200/255/2016, privind validarea alegerii
în funcţia de Primar al Oraşului Valea lui Mihai a dl. Nyako Iozsef – candidatul U.D.M.R.

Dl. Nyako Iozsef depune jurământul în faţa Consiliului Local al oraşului Valea
lui Mihai, i se înmânează legitimaţia şi eşarfa (aplauze şi felicitări).

Următorul punct de pe Ordinea de zi: alegerea Viceprimarului oraşului Valea lui
Mihai.
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Dl. Nagy Laszlo – consilier: îl propune pe dl. Karsai Jozsef-Attila. Se supune la
vot propunerea de a se vota prin vot deschis – se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru
4 abţineri.

Se trece la vot pentru ca dl. Karsai Jozsef-Attila să fie ales Viceprimar al
Oraşului Valea lui Mihai, se aprobă în unanimitate cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri
(grupul de consilieri din partea EMNP-PPMT) – Dl. Karsai nu votează.

Alegerea viceprimarului se consemnează în Hotărârea nr.5/23 iunie 2016, care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Dl. Ion Iulius Delorean: solicită propuneri pentru componenţa comisiilor de
specialitate pe diferite domenii, se propune constituirea unui număr de 4 comisii în
următoarea componenţă:

1. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi
turism sunt propuşi următorii consilieri: Karsai Jozsef-Attila, Krizsan Csaba-Geza, Nagy
Laszlo, Pap Sandor-Gyorgy şi Popa Florin-Viorel – propunerile se aprobă în unanimitate.

2. Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, sunt propuşi
următorii consilieri: Chiş Gheorghe Cristian, Csengeri Csongor-Antal, Czegledi Iulia,
Horvath Sandor-Krisztian, Nemeth Elvira-Iboyo şi Zima Marius-Vasile.

Se trece la vot secret prin buletine de vot, în urma numărării voturilor rezultă
următoarele:

- Chiş Gheorghe Cristian - 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă,
- Csengeri Csongor-Antal – 17 voturi pentru,
- Czegledi Iulia – 17 voturi pentru,
- Horvath Sandor-Krisztian – 17 voturi pentru,
- Zima Marius-Vasile - 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă,
- Nemeth Elvira-Iboyo - 6 voturi pentru, 11 voturi împotrivă,
- 2 voturi nule.
Din această comisie fac parte următorii consilieri: Chiş Gheorghe Cristian,

Csengeri Csongor-Antal, Czegledi Iulia, Horvath Sandor-Krisztian şi Zima Marius-Vasile
3. Comisia pentru Juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, muncă şi

protecţie socială, protecţia copiilor sunt propuşi următorii consilieri: Turucz Maria, Boda
Brigitta, Torda Imre-Istvan, Karsai Jozsef-Attila, Szentes Attila şi Nemeth Elvira-Iboyo.

Se trece la vot secret prin buletine de vot, în urma numărării voturilor rezultă
următoarele:

- Boda Brigitta – 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă
- Karsai Jozsef-Attila – 17 voturi pentru
- Nemeth Elvira-Iboyo – 7 voturi pentru, 10 voturi împotrivă
- Szentes Attila – 17 voturi pentru
- Torda Imre-Istvan - 17 voturi pentru
- Turucz Maria – 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă
Din această comisie fac parte următorii consilieri: Boda Brigitta, Karsai Jozsef-

Attila, Szentes Attila, Torda Imre-Istvan, Zurucz Maria.
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4. Comisia învăţământ, activităţi social-culturale, culte, tineret şi sport, din
care fac parte următorii consilieri: Baricz-Nanasi Ferenc, Boda Brigitta, Csengeri Csongor-
Antal, Gabor Eva, Nemeth Elvira.

Propunerile se supun la vot şi se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.6/23 iunie 2016, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Dl. Ion Iulius Delorean – Subprefect al Jud. Bihor: Având în vedere faptul că
au fost epuizate punctele de pe Ordinea de zi cuprinse în Ordinul Prefectului de convocare
a şedinţei de constituire a consiliului local, acesta fiind declarat legal constituit, vă rog în
numele cetăţenilor acestui oraş, să uitaţi tot ceea aţi făcut în perioada electorală, astăzi nu
mai are importanţă, din ziua de astăzi veţi lucra pentru toţi locuitorii acestui oraş. Eu vă
doresc să aveţi linişte în consiliu, să aveţi ambiţii mari şi realizări pe măsură. Vă
mulţumesc frumos pentru participarea la şedinţă şi am să dau cuvântul d-lui Primar.

Dl. Nyako Iozsef – primar al oraşului Valea lui Mihai: felicită consilierii locali,
de aici încolo v-a trebui să ne concentrăm asupra muncii, să se lucreze pentru a dezvolta,
pentru a progresa această comunitate, acest oraş în care trăim. Aş dori să mulţumesc d-nei
secretar pentru profesionalismul de care a dat dovadă în perioada alegerilor. Consiliul local
va fi susţinut de aparatul de specialitate al primarului cu profesionalism, sper că vor fi
pregătite materiale pe baza cărora veţi putea adopta hotărâri în litera legii, probleme sunt
complexe, va trebui să le abordăm cu seriozitate şi să le rezolvăm împreună. Vă doresc
spor la treabă de acum înainte, mulţumeşte pentru atenţie.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: vă mulţumesc pentru încrederea
acordată cu un nou mandat de viceprimar, din 1992 nici unul dintre viceprimari nu a fost
reales într-un nou mandat, este o provocare pentru mine, mulţumesc şi d-lui primar, sper că
vom colabora bine şi în continuare cu consilierii locali şi dl. primar, să lucrăm cu toţii
pentru binele locuitorilor oraşului, punând la o parte ce s-a întâmplat în campania
electorală şi să punem cot la cot pentru dezvoltarea oraşului.

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier: vă felicit pe toţi pentru rezultatele din
alegeri şi pentru funcţiile obţinute şi vă doresc mult succes în continuare. Având în vedere
că fac parte din comisia de urbanism şi protecţia mediului, aş avea o propunere – ca să nu
mai aşteptăm până la prima şedinţă a consiliului local, ca acele grămezi de gunoi care sunt
depozitate în diferite colţuri ale oraşului să fie transportate la halda de gunoi, înainte ca
aceasta să fie definitiv închisă. Vă doresc mult succes în munca de consilieri locali, la fel şi
aparatului de specialitate al primarului şi salarii cât mai mari.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Turucz Maria Todor Maria


