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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 noiembrie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.221/2018. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali 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 – responsabil mass media,

Dl. Krizsan Csaba-Geza – 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 octombrie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum
şi Ordinea de zi a şedinţei din 28 noiembrie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.89/28
noiembrie 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului
domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt două terenuri achiziţionate de la Kovacs Istvan şi Ridli Oliver,
terenul de pe Szazhold şi sala de cununii. Nu sunt obiecţiuni la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.90/28 noiembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract
de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Propunem modificarea tarifului de închiriere la 9 lei/mp/lună, faţă de 4
lei/mp/lună şi prelungirea contractului. Nu sunt obiecţiuni la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.91/28 noiembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului
Valea lui Mihai, pe anul 2018.

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

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: reglări de sfârşit de an, se propune a se
mări veniturile cu 110 mii lei şi la autofinanţate 121 mii lei, sunt sume care au intrat în
bugetul local. La cheltuieli 20 mii lei cheltuieli de capital pentru grădiniţe, 30 mii lei
pentru clubul sportiv Unirea, 50 pentru canalizare. La autofinanţate rămâne în cont.
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D-na Czegledi Iulia – consilier local: Clubul a avut de restituit suma de
22,032 mii lei în urma analizei financiare a curţii de conturi, propun ca această sumă s-o
primească CS Unirea, iar diferenţa până la 30 mii să fie acordat la alte fundaţii şi
asociaţii care au solicitat sume la începutul anului, dar nu au primit nimic şi le s-a
promis alocarea ca urmare a rectificărilor ulterioare.

Dl. Nyako Iozsef – primar: conducerea clubului Unirea – printre care sunt şi
consilieri locali, au adus jucători care au dus la victoriile obţinute în această etapă, deşi
scopul nostru este să avem jucători locali şi dorim ca aceştia să rămână în echipa locală,
această sumă este acoperită deja – de 2 luni nu au primit salarii, au nevoie de această
sumă să încheie anul fără datorii.

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte de şedinţă: sunt membru în conducerea
clubului, acesta cuprinde şi fotbal şi handbal, precum şi şah – sperăm ca acest club să nu
treacă în noul an cu datorii, am dori să pornească de la zero, din păcate preţurile cresc,
sunt multe de plătit la finele câte unui meci. Cred că d-na consilier local s-a gândit la
celelalte ramuri sportive ale clubului.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: jucătorii aduşi din alte localităţi
sunt plătiţi?

Dl. Krizsan Csaba-Geza – preşedinte de şedinţă: toţi jucătorii primesc o
indemnizaţie minimă, nimeni nu joacă gratuit, nu vine de la Oradea de ex. la meciuri
sau antrenamente, pe gratis.

Dl. Nagy Laszlo – consilier local: am sprijinit Clubul Unirea cu votul meu, de
anul viitor aş dori să se facă un teren cu gazon sintetic pentru amatorii de fotbal dar nu
ajung ca jucători în echipa Unirea.

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte de şedinţă: la şedinţa precedentă am discutat
despre stâlpişori la marginea drumului în faţa fostului IAS, care este situaţia?

Dl. Nyako Iozsef – primar: avem suma necesară pentru achiziţionarea
acestora, dar încă nu sunt convins că soluţia de a pune stâlpi de cauciuc este cea mai
potrivită, având în vedere zona în care se află şi persoanele care frecventează acele
unităţi comerciale.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 vot
împotrivă (Baricz-Nanasi Ferenc), 2 abţineri (Pap Sandor şi Czegledi Julia), (Potrivit
art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează
la voturile”CONTRA”) adoptându-se Hotărârea nr.92/28 noiembrie 2018 care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor
contracte de închiriere locuinţă tip ANL.

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

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.93/28 noiembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea
unor contracte de închiriere locuinţe sociale.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre.
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Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.94/28 noiembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.10/2018 privind aprobarea structurii
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui
Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Printr-un ordin de ministru a fost retras titlul de colegiu în liceu
tehnologic, pentru că nu au fost atinse unele criterii pentru a fi colegiu. Acest lucru are
şi un aspect pozitiv, denumirea unităţii de învăţământ presupune înfiinţarea de noi
profiluri, nu numai cel agricol.

D-na Boda Brigitta – consilier local: un singur criteriu nu a fost îndeplinit cel
de minim 60 % promovabilitatea la examenul de bacalaureat, deşi suntem peste
procentul de promovabilitate pe ţară. În judeţul Bihor, sunt 15 unităţi şcolare
preuniversitare cărora li s-a retras denumirea, la cererea Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Dl. Pap Sandor – consilier local: în proiectul de hotărâre de ce nu s-a cuprins
şi solicitarea grădiniţei particulare cu privire la includerea în reţeaua şcolară a acestei
unităţi de învăţământ preşcolar?

Dl. Kriszsan Csaba-Geza – preşedinte de şedinţe: în acest proiect de hotărâre
este cuprinsă schimbarea denumirii unei unităţi şcolare şi nu cuprinderea unei unităţi
şcolare nou înființate sau desfiinţarea uneia existente.

Dl. Nyako Iozsef – primar: am foarte puţine informaţii în legătură cu această
unitate preşcolară. Solicitarea a fost depusă în luna august de către Asociaţia Bernath
Jozsef – reformatus, pentru a cuprinde în reţeaua şcolară o unitate de învăţământ
preşcolară particulară, am solicitat în scris precizări – nu am primit nici un răspuns, ieri
au depus o nouă solicitare – din nou am cerut precizări cu privire la numărul de copii,
cine sunt educatorii, care este cifra de şcolarizare, cum vom primi informații solicitat
vom decide cuprinderea în reţeaua şcolară.

Dl. Pap Sandor: nu dl. primar decide singur, primarul execută, decizia o ia
consiliul local, nu ştiu de ce aveţi nevoie de informaţii privind copiii care frecventează
grădiniţa, de ce frecventează, ori orice altă informaţie care nu influenţează funcţionarea
instituţiei şi nici liniştea Dvs., cu toate că au avizul de la ARACIP pentru funcţionare,
aşa cum aprobăm bani pentru clubul sportiv şi nu ştim cine sunt jucătorii, dar pentru o
unitate de învăţământ nu putem decide.

D-na Todor Maria – secretar: aş dori să precizez dl. consilier local
următoarele: există o procedură, sunteţi în al doilea mandat de ales local şi în fiecare an
s-a supus aprobării şi ați aprobat reţeaua şcolară pentru anul următor de învăţământ, dar
se pare că nu cunoaşteţi faptul că propunerea către Inspectoratul Judeţean Şcolar se face
de către dl. primar împreună cu preşedintele comisiei de învăţământ din cadrul
Consiliului Local, iar după obţinerea avizului conform al ISJ, domnul primar iniţiază un
proiect de hotărâre care se supune dezbaterii şi aprobării consiliului local.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu în faţa Dvs. cu propunere dacă, din lipsă de
informaţii, nu sunt convins că merită a fi cuprins în reţeaua şcolară.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: unde sunt scrise acele condiţii,
pentru ce aveţi nevoie de numele pedagogilor – nu le-aţi primit nici de la celelalte
unităţi şcolare.



4

D-na Boda Brigitta – consilier local: ARACIP solicită dovada asigurării
resurselor umane, resurselor materiale, resurse educaţionale, planul de şcolarizare.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: în primul rând se întocmeşte proiectul
planului de şcolarizare, în funcţie de numărul şi vârsta copiilor, poţi hotărî câte grupe
vor funcţiona cu câţi copii, de câte cadre didactice ai nevoie, eu nu sunt în măsură să
înfiinţez grupe dacă nu am numărul de copii, nu am cadre didactice, nu am stabilit
programul zilnic, poţi să întreţin acel ciclu de trei ani sau peste un an nu mai sunt în
măsură să şcolarizez copii, - nu ştim nimic despre această instituţie cum să iniţieze
primarul şi cum să aprobăm noi dacă nu ştim nimic despre această instituţie. După câte
ştim în prezent nu au pedagogi, lucrează cu două educatoare pensionare care de 15 ani
nu au creditul de 90 puncte de care are nevoie fiecare pedagog, nu au fost angajaţi
pedagogi prin concurs aşa cum prevede lege că indiferent că este vorba de instituţie de
învăţământ de stat sau particulară pedagogii pot fi angajaţi prin examen, nu respectă
condiţiile impuse de ARACIP în autorizaţia de funcţionare provizorie.

Dl. primar prezintă adresa comunicată Asociaţiei Bernath Jozsef prin care s-a
solicitate planul de şcolarizare, statul de funcţii, cadrele didactice, în ce condiţii
funcţionează care vor educa copii din luna august 2018 până în prezent nu s-a primit
nici un răspuns. La noua lor solicitare de cuprindere în reţeaua şcolară am solicitate din
nou aceste informaţii, aşteptăm răspunsul lor.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri
(Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local al Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se
contabilizează la voturile”CONTRA”) adoptându-se Hotărârea nr.95/28 noiembrie
2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 7 de pe Ordinea de zi: Diverse:

Comisia I: d-na Marc Raluca-Diana solicită acordarea în folosinţă a 100 mp
teren/500 mp pentru extinderea construcţiilor, a obţinut în baza Legii nr.15/2003
suprafaţa de 400 mp în folosinţă pe care a construit o casă de locuit – propunerea
comisiei de a se atribui în limitele legale este aprobată în unanimitate.

Comisia II – solicitările Bisericii reformate: scutirea de impozitul pe clădiri şi
terenurile aferente, de alocarea sumei de 30 mii lei pentru casei parohiale se va discuta
în bugetul pe 2019, scutirea de impozit – dacă este în temei legal – se va acorda.

Comisia III: D-na Turucz Maria: doresc să ridic o problemă delicată –
numita Pal Katalin solicită atribuire unei locuinţe sociale – a primit-o în 2004 ca femeie
divorţată cu doi copii. s–a căsătorit cu Pal Laszlo – în 2007, până în 2014 – contractul
nu s-a prelungit pentru că nu a plătit chiria pentru că a făcut renovări pentru care nu a
primit deviz – au fost decontate sume, nu tot – în prezent nu au contract de închiriere. A
depus de mai multe ori solicitarea de prelungire a contractului, dar numitul Pal Laszlo a
înstrăinat o locuinţă şi nu are dreptul la locuinţă social, au fost la mai multe foruri dar
conform legii nu au dreptul, dar consider că trebuie rezolvată problema lor, eu nu voi fi
de acord să fie evacuaţi, vă rog să votaţi modul de rezolvare dacă d-na secretar şi dl.
preşedinte de şedinţă ne permite, acesta este motivul pentru care nu s-a întocmit lista de
priorităţi. Dacă nu rezolvăm problema altfel la 1 aprilie va trebui evaqcuat.
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D-na Todor Maria - secretar: nu sunt de acord să se supună la vot, ce să
aprobaţi? Vă rog să observaţi faptul că o hotărâre a consiliului local se semnează de
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează pentru legalitate de către secretarul u.a.t. şi
eu nu voi contrasemna o asemenea hotărâre. Dl. Krizsan ştie şi în perioada cât a fost
viceprimar dar şi în perioada următoare lucrările executate de dl. Pal în mare parte au
fost decontate, deşi nu a urma procedura care este necesară în asemenea cazuri pentru a
se deconta cheltuielile cu renovarea locuinţei, lucrări care au fost executate pentru a
spori confortul lor. Şi în perioada cât a fost căsătorită cu Gulcsovschi au avut casă ca
bun comun nu avea dreptul la o locuinţă socială, din milă că este femeie divorţată cu doi
copii i s-a repartizat acea locuinţă. La expirarea contractului de închiriere trebuiau
somaţi să elibereze locuinţa, în caz contrar să fie evacuaţi. Această familie nu este un
caz social, sunt pensionari, nu au copii minori în întreţinere, sunt alte familii nevoiaşe
care au întradevăr nevoie de o locuinţă socială.

Dl. Nyako Iozsef – primar: a fost la mai multe foruri la reprezentanţii
partidelor din localitate, la dl. subprefect, la Avocatul poporului, au primit o locuinţă pe
care au acceptat-o aşa cum a fost, trebuie să găsim o rezolvare legală.

Dl. Krizsan Csaba-Geza – preşedinte de şedinţă: imobilul a fost renovat în
exterior, inclusiv acoperişul - şi compartimentat înainte de a se repartiza – în contractul
de închiriere, există o clauză potrivit căreia este obligat să finiseze interiorul locuinţei,
au şi au respectat clauza toate cele trei familii doar dl. Pal a venit cu pretenții. Celelalte
două familii au înţeles ei nu. De ce nu caută o chirie privată dacă sunt doar două
persoane, aşteaptă prea mult de la alţii.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: este o problemă care trebuie rezolvată,
dar nu aşteptaţi ca membri comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe care fac parte
din aparatul de specialitate al primarului, să facă ilegalităţi din motive sentimentale şi să
propună prelungirea unui contract care nu există şi nici nu poate propune aşa ceva.

Comisia IV – nu au avut solicitări de la cetăţeni.
D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: propune realizarea unui teren de

tenis. Drumul spre strada Zărandului – impracticabil, dacă este posibil să fie nivelat.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Krizsan Csaba-Geza Todor Maria


