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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

Încheiat azi, 15 iunie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului 

Valea lui Mihai, nr.195 din 11 iunie 2020, desfăşurată prin mijloace electronice pe 

platforma on-line Zoom Meeting, la care participă toţi cei 17 consilieri locali în funcţie, 

dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai şi d-na Todor Maria – Secretar 

general al Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Dl. Kovacs Attila – preşedinte de şedinţă: declară deschisă şedinţa şi supune 

la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai, care se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr. 39/15 iunie  

2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 08 mai 2020 – se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.40/15 iunie 2020, care face parte integrantă 

din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în Oraşul Valea lui 

Mihai, prin atribuire directă, nr.19/P.H./06 aprilie 2020, iniţiator Primarul oraşului 

Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Dacă aveţi întrebări, vă răspundem.  

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: este frumos din partea d-lui 

primar că are grijă de starea economică a unor persoane, dar încet, dacă din septembrie 

firma ARA se închide, oamenii nu numai pentru bilete, dar nici pentru pâine nu vor 

avea bani. Mulţumesc, doar atât am avut de menţionat. 
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Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: aş dori să ştiu dacă dl. Homonnai 

Attila lucrează sau nu lucrează în firma VALSALUB? Care este situaţia lui, pentru că 

văd că pe hârtie apare numele acestuia, iar dacă nu lucrează cine va prelua funcţia lui. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu lucrează de mai bine de un an, de când am 

suspendat activitatea firmei. Va fi publicat şi vom vedea cine va fi directorul firmei. Va 

fi concurs şi cel care şti mai bine va lua funcţia. 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local: din câte înţeleg, dacă această firmă 

va lucra cu pierderi, anual vom subvenţiona funcţionarea din bugetul local? Să 

înţelegem că această hotărâre este parte a proiectului de mobilitate urbană. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: aşa este. De această hotărâre este nevoie pentru 

continuarea proiectului de mobilitate urbană, am aşteptat avizul Consiliului concurenţe, 

pentru care, printre altele, am fost săptămâna trecută la Bucureşti. După cum ştiţi de la 

Budapesta la New York activitatea de transport local nu este aducătoare de venit, firma 

care prestează activitatea lucrează în pierdere, este subvenţionat de la bugetul local. 

Unele persoane vor călători gratuit, mă gândesc în primul rând la pensionari, elevi şi 

alte categorii de persoane defavorizate. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: dl. primar vorbeşte despre 

Budapesta şi New York, eu vă pun o întrebare mai simplă: în Marghita sau Săcuieni 

există transport local de călători? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu este. Aceste localităţi nu au obţinut finanţare 

pentru implementarea unui asemenea proiect de mobilitate urbană pentru care am 

accesat şi obţinut finanţarea în Valea lui Mihai, transportul public local de persoane 

fiind parte al acestui proiect. Ruta a fost proiectată ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să 

meargă pe jos sau cu bicicleta şi să ajungă şi la locurile de muncă situate la distanţă mai 

mare, dar şi la piaţa agroalimentară sau în alte locuri. 

Dl. Krizsan Csaba-Geza – consilier local: un asemenea proiect se 

implementează în Municipiul Carei. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: avem nevoie de acest pas 

pentru care trebuie să adoptăm hotărârea consiliului local pentru că este parte din 

proiectul de mobilitate urbană. Desigur, această firmă va funcţiona din momentul în 

care proiectul va fi finalizat şi este viabilă implementarea. Până atunci vor fi schimbări 

în consiliul director – sunt persoane care nu mai au calitatea de consilier local, firma va 

avea mai mult ca sigur un alt administrator, momentan am avut nevoie de o firmă care 

să fie înregistrată la O.R.C cu această activitatea unică de transport călători. Se 

preconizează finalizarea proiectului în anul 2022, cel puțin doi ani această firmă nu va 

funcţiona, dar trebuie să existe. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: cu această ocazie doresc să mulţumesc d-lui Chiş 

Gheorghe – consilier local pentru demersurile întreprinse la O.R.C. – Bihor, pentru ca 

activitatea firmei să fie modificată, deoarece Consiliul concurenţei a dat avizul necesar 

doar dacă avem o firmă căreia să-i predăm gestiunea, dar după cum ştiţi obiectul de 

activitate al VALSALUB nu a fost transport local de persoane şi nu mai este timp 

suficient să înfiinţăm o societate nouă, deoarece hotărârea dacă va fi adoptată de 

consiliul local, trebuie depusă cel târziu până în data de 19 a acestei luni. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se 

Hotărârea nr. 41/15 iunie 2020,  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Dl. Kovacs Attila – preşedinte de şedinţă: nefiind alte probleme, mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

             Kovács Attila                                     Todor Maria  
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