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P R O C E S – V E R B A L 
 

 

Încheiat azi, 16 noiembrie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.286 din 10 noiembrie 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. Baricz-Nanasi Ferenc – preşedinte de şedinţă: declară deschisă şedinţa şi 

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

Valea lui Mihai, care se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.73/16 

noiembrie 2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

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

extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 02 noiembrie 2020 – 

se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.74/16 noiembrie 2020, - parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului 

Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020, nr. 46/PH/09 noiembrie 2020, iniţiat de Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: doresc să aflu de la dl. director Varga 

Robert pentru ce s-au cheltuit sau se va cheltui suma de 55 mii lei? 

Dl.Varga Robert – consilier local: s-a modificat între capitole bugetul alocat 

şcolii gimnaziale şi sunt capitole în care nu mai avem bani, de ex. reparaţii curente sau 

cheltuieli salariale, la cap. cheltuieli de întreţinere nu avem probleme. A trebuit să 

achiziţionăm bănci înaintea începerii anului şcolar pentru o persoană, a trebuit să 

finalizăm reţeaua de internet în toate clădirile, am alocat sume din alte capitole care 

acum trebuie recuperate.  
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 75/16 noiembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Vest și Unitatea 

Administrativ Teritorială Orașul Valea lui Mihai pentru realizarea proiectului „Sprijin la 

nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479, nr. 

47/PH din 10 noiembrie 2020, iniţiat de primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului se în unanimitate, adoptându-se Hotărârea 

nr. 76/16 noiembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 

pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea 

lui Mihai, nr.48/PH din 10 noiembrie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  Vă rog să faceţi propuneri. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local propune ca secretar al comisiei pe d-

na Iuhas Monika-Hilda. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar, propune doi membri în comisia de 

examinare: dl. Csengeri Csongos-Antal şi dl. Kovacs Attila – consilieri locali.  

Se supune la vot: - Iuhas Monika – 8 voturi pentru, 9 voturi împotrivă 

     - Csengeri Csongor – 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă 

     - Kovacs Attila – 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă,                                                       

        -   1 abţinere 

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

Hotărârea nr. 77/16 noiembrie 2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Diverse 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – preşedinte de şedinţă: consider că şcolile nu sunt 

dotate corespunzător pentru învăţământul on-line. Trebuie să ne gândim cum putem 
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rezolva, după cum se vede Guvernul nu ne prea ajută, singurul care poate face ceva este 

consiliul local – depinde pentru consiliu ce este prioritar. 

 

O altă problemă: postarea d-lui Zima Marius – consilier local pe reţeaua de 

socializare a provocat indignare, aş dori să vă transmit mesajul cadrelor didactice – sunt 

jignite de postarea Dvs. şi aceasta vine tocmai de la un consilier local care ar trebui să 

ajute, a împărţit cetăţenii în două tabere pe de o parte pedagogii şi părinţii pe de altă 

parte. Dacă aveţi să adăugaţi ceva la această observaţie.   

Dl. Zima Marius – consilier local: în primul rând nu vreau să mă scuz faţă de 

nimeni, Mi-am cerut scuze de la profesorii care-şi fac treaba, se vede care sunt aceea 

care muncesc şi au şi rezultate, dar sunt profesori care nu au nici măcar internet şi 

amână şcoală pe a doua zi, sau alţii profită de pandemie şi una două rezolvă totul şi se 

termină şcoala. Ştim cu toţii cât a scăzut nivelul învăţământului în România în ultimii 

ani, ştim câţi au luat bacalaureatul în Valea lui Mihai – 7 din câţi au terminat. Poate că 

mesajul meu a fost cam dur, dar atâta timp cât efectiv nu fac nimic, mi se pare cam dur 

să iei un salariu. 

D-na Gabor Eva – consilier local: am citit şi eu mesajul d-lui Zima, mi-am şi 

psus părerea, nu ştiu cine sunt părinţii cu care ai stat de vorbă, şi cum ai reuşit să 

apreciezi care pedagog cum îşi face treaba? La începutul lunii am lansat o acţiune prin 

care am rugat cetăţenii care au în plus un laptop, o tabletă să ajute copiii care sunt în 

situaţia de a nu avea o aparatură pentru învăţământul on-line, până în prezent nu am 

primit nici o ofertă. Dacă cunoşti pedagogi care nu-şi fac treaba te rog să-i nominalizezi 

nu public, mie sau directorilor de şcoli să se ştie şi se vor lua măsuri. 

Dl. Zima Marius – consilier local: eu am oferit două tablete primite de la 

PNL, care au fost predate beneficiarilor. Părerea mea este că şti şi tu cine sunt pedagogii 

la care mă refer. 

D-na Zeffer Timea – consilier local: la Liceul tehnologic sunt trei elevi care 

nu au aparatura necesară pentru educaţia on-line şi doi elevi care nu au internet. Toţi cei 

cinci copii sunt din sat Văşad, materia pentru studiu a fost transmisă şcolii din Văşad de 

unde ei au preluat aceste materii. Am cheltuit 67 mii lei pentru bănci şi 7 mii lei pentru 

internet. Ştim cu toţii că nici din bugetul local nu putem solicita sume la infinit, am 

depus o cerere de finanţare în valoare de 980 mii lei prin care dorim să achiziţionăm 

laptop-uri pentru fiecare profesor şi pentru fiecare elev câte o tabletă – când vom avea 

rezultate nu depinde de noi. 

Eu nu am văzut comentariile pe reţeaua de socializare, doresc să vă aduc la 

cunoştinţă faptul că anul trecut 9 elevi au luat bacalaureatul, au învăţat, au participat la 

orele de pregătire – printr-un proiect de finanţare accesat putem plăti colegilor noştri 

orele suplimentare de pregătire pentru examene timp de patru ani – până acum aceste 

ore suplimentare pentru pregătiri nu au fost plătite – toţi elevii care au participat la 
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acestea şi au învăţat au luat note de trecere la bacalaureat. Trebuie să avem în vedere şi 

rezultatele cu care vin elevii la Liceul nostru, dar încercăm să scoatem maximum ce se 

poate din fiecare elev şi dacă învaţă trece şi de bacalaureat. 

Dl. Varga Robert – consilier local: la şcoala gimnazială s-au achiziţionat 

bănci şi scaune în valoare de 95 mii lei, internetul ne-a costat în jur de 40 mii lei şi 

mulţumesc pe această cale conducerii oraşului, am depus şi noi  cererea de finanţare în 

valoare de cca 2 mil. lei pentru laptopuri, tablete, calculatoare, etc. 

Dacă ştiţi colegi care nu-şi fac treaba vă rog să semnalaţi, periodic verificăm 

activitatea profesorilor, nu puteţi generaliza. Poate oricare dintre Dvs. să stea lângă mine 

o zi întreagă şi să asiste la orele ţinute on-line de către colegii noştri care au mult mai 

mult de lucru decât înainte de pandemie, se pregătesc din timp ca să poate prezenta on-

line materia şi lecţia predată. Folosim toate mijloacele de comunicare să transmitem 

tuturor elevilor ce au de învăţat, facem tot posibilul ca toţi elevii să aibă acces la 

educaţie. Avem şi colegi mai în vârstă şi ei au de învăţat să lucreze on-line, dar nici unul 

dintre noi nu a fost pregătit pentru aşa ceva şi pentru noi este cu totul nou ceea ce facem, 

avem şi aparatură mai puțină decât de cât ar fi nevoie, dar să ne critice doar cei care ştiu 

să facă mai bine decât noi. 

Iar dacă aveţi observaţii ca cele făcute publice pe reţelele de socializare, nu 

generalizaţi, veniţi şi spuneţi-ne concret nouă, vom verifica şi dacă se adevereşte, noi 

vom lua măsuri. 

Dl. Csengeri Csongor-Antal - consilier local: pentru calmarea spiritelor 

doresc să vă aduc la cunoştinţă următoarele: fac parte din corpul metodiștilor ai 

Inspectoratului Şcolar judeţean Bihor – ţinem inspecţii on-line în următoare lună trebuie 

să particip la cât mai multe inspecţii on-line – cel puţin 10 în sector, să vedem colegii în 

ce condiţii lucrează, cum lucrează, cum aplică programele achiziţionate de şcoli. 

Educaţia on-line nu poate înlocui de tot educaţia cu prezenţa fizică, să nu avem aşteptări 

prea mari, dar colegii se preocupă de problemă, lucrează împreună cu copii, în funcţie 

de posibilităţi, chiar părinţii sunt nemulţumiţi de faptul că elevii stau 4-5 ore în faţa 

calculatorului. 

D-na Nemeth Elvira – consilier local: ca şi în şedinţa precedentă ridic 

problema colectării și transportului deşeurilor, la întrebarea de ce nu s-au strâns 

deşeurile puse în stradă, mi s-a răspuns că nu au putut. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila - viceprimar: azi îmi expiră perioada de carantinare 

ca urmare a bolii, mă voi consulta cu medicul de familie şi dacă este de acord, de mâine 

îmi reiau activitate şi voi putea răspunde la toate întrebările Dvs. respectiv voi participa 

mut mai eficient la rezolvarea problemelor cotidiene decât aşa prin telefon. Vă 

mulţumesc. 
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Dl. Nagy Laszlo – consilier local: cei care nu au copii şi numai din auzite 

vorbesc despre educaţia on-line, să stea în spatele copilului din vecini să vadă cât de 

greu este atât pentru pedagog cât şi pentru copil să facă educaţie on-line. 

Dl.Baricz-Nanasi Ferenc– preşedinte de şedinţă: este momentul ca părinţii să 

colaboreze cu profesorii, toţi cetăţenii din oraş ca împreună să ajutăm munca lor, să-i 

ajutăm în acest mod de educaţie pentru ca această generaţie de copii să nu se piardă în 

nici un fel. Mulţumeşte pentru participare. Nefiind alte probleme, declară închisă 

şedinţa – sub formă de videoconferinţă. 

  

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

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

         Baricz-Nanasi Ferenc                               Todor Maria  
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