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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 29 aprilie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.50 din 23 aprilie 2021. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie și 

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

general al Oraşului Valea lui Mihai, d-na Suto Eva – din partea portalului de ştiri 

Erinto. 

 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – 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, cu introducerea unui punct pe Ordinea de zi: Proiect de 

hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr. 1253/2002 încheiat între 

U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi d-na Vida Susana,  propunerea şi proiectul Ordinii de 

zi se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 22/29 

aprilie 2021 - 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 31 martie 2021 – se aprobă în 

unanimitate cu 17 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.23 din 29 aprilie 2021, 

care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai, nr.17/21 aprilie 2021. 

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

hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost avizat de cele patru comisii de specialitate ale 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: aş dori să se clarifice unele 

aspecte: la art.26 – ce presupune utilizarea oricăror mijloace electronice – aceasta 

înseamnă că dacă vreunul dintre noi nu ajunge fizic la şedinţa consiliului local poate 

participa şi vota  on-line sau prin telefon?  

D-na Todor Maria – secretar general: domnule preşedinte, cu permisiunea 

Dvs. voi  răspunde d-lui consilier local: se pot utiliza or5ice mijloace electronice dacă 
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şedinţa se desfășoară on-line – ceea ce presupune că toţi participanţii la şedinţă sunt on-

line, iar dacă şedinţa a fost convocată cu prezenţa fizică, toţi participanţii trebuie să fie 

prezenţi fizic, nu vor fi şedinţe hibrid unii prezenţi fizic – alţii on-line. Excepţie ar putea 

fi cazurile de izolare/carantinare din această perioadă de pandemie. Dl. consilier vă rog 

să punctaţi toate nelămuririle şi întrebările urmând vă dau răspuns. 

 Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: am mai multe: 

- la art.27 alin.2 lit. c prevede că cetăţenii post asista la şedinţele consiliului 

local dacă au domiciliul/reşedinţa în oraşul Valea lui Mihai – de ce numai cetăţenii 

oraşului? 

- la alin. (10) – se prevede durata luărilor la cuvânt să fie de 3 minute/consilier 

– credeţi că este suficient, cred că ar trebui punctat ca în discurs consilierul local să nu 

se abată de la subiect, pentru că sunt cazuri în care nu sunt suficiente 3 minute pentru a-

ţi expune punctul de vedere, 

- îmi pare bine că s-a interzis adresarea de insulte sau calomnii de către 

participanţii la şedinţă, 

- art.42 – înregistrările şedinţelor consiliului local vor fi făcute publice – cum 

se înţelege? 

- la art.87 alin. (7) președintele de şedinţă aplică sancţiuni consilierilor locali 

sau altor vorbitori pentru încălcarea regulilor din regulament – valabil pentru toţi 

participanţii. 

 D-na Todor Maria – secretar general:  

- şedinţele consiliului local sunt publice, la alin. (6) al aceluiaşi art. 27 sunt 

enumerate persoanele care pot participa şi lua cuvântul şi cetăţenii; având în vederea 

competența teritorială ca consiliului local doar  pe raza U.A.T. oraşul Valea lui Mihai 

şedinţa este publică dar ce interes are un cetățean din Oradea să participe la şedinţa 

consiliului local al oraşului Valea lui Mihai, din momentul în care ceea ce se hotărăşte 

este în interesul şi valabil pentru cetăţenii din localitate; 

- tendinţa este să se înregistreze – nu pe telefon, reportofon sau alte asemenea 

pentru că în regulament este prevăzută interdicția utilizării telefoanelor mobile în timpul 

şedinţelor - şi să se transmită live şedinţele consiliului local şi/sau să se poată viziona 

ulterior pentru ca toţi cetăţenii cu domiciliul/reşedinţa în UAT să aibă acces la şedinţele 

consiliului local, dar cine va verifica dacă toţi cei care urmăresc pe anumite reţele au sau 

nu domiciliul/reşedinţa în UAT, sau cine şi cum mă poate împiedica cineva să urmăresc 

transmisiunea şedinţei consiliului local de ex. din Cluj Napoca? transmiterea live şi apoi 

înregistrată a şedinţelor presupune ca să se vorbească în limba română sau să se asigure 

pe loc traducerea discuţiilor de către un traducător autorizat; 

- cu privire la cele 3 minute pentru luările de cuvânt: se primesc materialele ce 

se vor dezbate în şedinţa consiliului local, aveţi şedinţele comisiilor de specialitate – 

unde se poate discuta despre un proiect de hotărâre, se pot face amendamente, punctul 

de vedere al membrilor comisiei de specialitate – se prezintă în plen de către 
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preşedintele comisiei sau de persoana împuternicită în acest sens de către preşedinte, nu 

acelaşi punct de vedere îl prezintă doi sau mai mulţi consilieri din aceeaşi comisie sau 

din acelaşi grup de consilieri; 

 - ce sancţiune să aplice preşedintele de şedinţă altor persoane decât consilierii 

locali – regulamentul prevede sancţiuni pentru consilierii locali, încălcarea regulilor 

prevăzute la art.87 de către consilieri sau alţi vorbitori, consilierii locali sunt sancţionaţi 

potrivit regulamentului.   

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.24 din 29 aprilie 2021, care face parte integrantă 

din prezentul proces-verbal. 

 

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

Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2021, nr.15/P.H./07 aprilie 2021. 

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

hotărâre iniţiat. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate: buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat a Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai. 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: Proiectul de hotărâre a fost avizat 

de comisia de specialitate: buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai. 

Am avea o propunere cu privire la renovarea monumentului eroilor din parc. 

S-a propus şi un plan de achiziţii dar să ţinem cont de investiţiile începute şi de 

cofinanţarea din bugetul local şi cheltuielile neeligibile şi neprevăzute, pentru care este 

nevoie de o rezervă pentru aceste cheltuieli.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: mi-am notat acest aspect să vedem dacă trebuie 

renovat sau refăcut complet, de la o firmă de amenajare teritorială au fost doi ingineri să 

facă un proiect pentru amenajarea terenului din faţa aşezământului cultural şi le-am 

arătat şi acest monument sunt posibilităţi de a realiza un monument al eroilor, ne-au 

trimis şi nişte oferte de preţ, vom putea aloca sume din bugetul local dar intenţionăm să 

facem un anunţ pentru sponsorizări, este important ca pentru fiecare cetăţean din 

localitate să fie un loc de reculegere, trebuie să facem un monument frumos în cinstea 

eroilor, din material viabil. Având în vedere că nu este un monument istoric, nu sunt 

prescripţii specifice. Actualul obelisc este realizat dintr-un material care nu rezistă fizic 

să fie îmbrăcat cu nici un alt material care să reziste în timp. 

În cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, avem o sumă pe care o 

putem deconta din finanţarea nerambursabilă sunt şi sume neeligibile şi cheltuieli 

neprevăzute – de ex. la aşezământul cultural fiind o clădire veche, apar probleme care 

trebuie rezolvate – acestea sunt cheltuieli neprevăzute.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: solicităm ca orice investiţie care se 

demarează în localitate să fie aducă la cunoştinţa consilierilor locali. Am discutat 
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această problemă în şedinţa comisiei de buget şi cu această ocazie am aflat că s-a 

realizat acel zid al frăţiei nici până în prezent nu s-a achitat executantului c/val lucrărilor  

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: am discutat în şedinţa comisiei  şi 

dorim ca lunar la sfârșitul şedinţei consiliului local să fim informaţi despre investiţiile în 

curs şi ce investiţii se demarează. 

Dl. consilier local Varga Robert – director a Şcolii gimnaziale Zelk Zoltan şi 

d-na consilier local Zeffer Timea – director al Liceului Tehnologic nr.1 şi-au anunţat 

intenţia de a se abţine, pentru a nu fi în conflict de interese. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 15 voturi 

pentru adoptându-se Hotărârea nr.25 din 29 aprilie 2021,  care face parte integrantă 

din prezentul proces-verbal.  

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de 

Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea în vederii executării 

obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri” 

din Oraşul Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. F.N., Judeţul Bihor, nr.18/P.H./21 

aprilie 2021. 

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

hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate: buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat a Consiliului Local. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: avem două terenuri de fotbal, avem 

şi sală de sport, aş dori să întreb avem nevoie avem de încă o sală de sport?  

Dl. Nyako Iozsef – primar: avem nevoie de o sală de sport – aceasta este 

finanţată de Guvern, fără să ne coste nimic, nu există cofinanţare, va fi o clădire 

impunătoare la intrarea în oraş în partea dreaptă înainte de fostul abator, cu locuri 

suficiente. În sala de lângă şcoală nu se pot face competiţii cu mai mulţi participanţi – se 

organizează competiţii la care participă 300 de copii şi nu au unde să se aşeze, dar nici 

cu mai mulţi spectatori. Avem depuse cinci proiecte la CNI, cunoaştem priorităţile şi 

posibilităţile. Alte localităţi au profitat de mult de o asemenea sală, este un proiect 

standard identic în toată ţara, nu este nevoie de un proiect nou. 

Dl. Varga Robert – consilier local: actuala sală de sport este utilizată de 

şcoala gimnazială, după amiază nu se poate folosi pentru că sunt persoane care deţin 

abonamente pentru diferite activităţi, în caz de campionate noi suntem gazdele nu putem 

utiliza sala aşa cum trebuie, nu sunt locuri nici pentru susţinători. 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: au fost cazuri când am reuşit să 

jucăm fotbal seara la orele 22,00 – 23,00, până la această oră sala a fost ocupată, 

subliniez faptul că sala de sport existentă este amortizată. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: noi nu avem sală de sport adecvată – 

aceasta presupune tribună, celelalte sunt pentru uzul elevilor utilizat în procesul 
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educaţional la orele de sport. O sală de sport cu 180 de locuri este necesară, dacă nu ne 

costă nimic, de ce să nu profităm. Este pericol de accident pardoseala – alunecă trebuie 

schimbat, să acceptăm ce primim gratuit, dar să nu uităm că va trebui să alocăm sumă 

destul de mare pentru renovarea sălii de sport din parc în interior, dar şi acoperişul 

începe să se deterioreze, în prezent sunt două locuri unde picură apa pluvială, dar 

trebuie reparat în întregime, avem nevoie de sală de sport şi să ne gândim cum reparăm 

sala de sport veche. 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: am observat această reticenţă la 

toate persoanele care nu au interes în ceea ce se realizează – copiii d-lui coleg nu mai 

sunt de vârstă şcolară, nu consideră necesară o sală de sport pentru că nu o vor utiliza, 

aceeaşi părere a avut-o d-na consilier Nemeth ieri la şedinţa comisiei: se va finaliza 

aşezământul  cultural şi nu va fi cine să o utilizeze. Aceeaşi situaţie este şi la casa de 

cultură, sunt multe grupuri de copii de diferite vârste care participă la repetiţii şi nu au 

loc suficient, repetiţiile de multe ori se suprapun, au nevoie de mai mult spaţiu. Acum 

câţiva ani nici eu nu am ştiut, copiii mei au fost mici, nu ştiam ce activităţi se desfăşoară 

la casa de cultură, acum ştiu, casa de cultură este utilizată la maxim, la fel şi sala de 

sport, este loc şi nevoie nu numai pentru un aşezământ mai mare, ci pentru ambele.  

D-na Zeffer Timea-Erzsebet – consilier local: eu m-aş fi bucurat să se 

construiască o sală de sport la Liceul tehnologi pentru că noi nu avem de loc – 

deocamdată avem un teren de sport pe care se va amplasa sper cât de curând o sală tip  

cort pentru a fi acoperit. Valea lui Mihai a fost organizatorul olimpiadei pentru elevi la 

care au participat 450 de elevi, a trebuit să solicităm ajutorul comunei Şimian să ne 

împrumute sala lor de sport. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: văd că toţi sprijiniţi sportul şi aşa 

este normal, dar să nu uităm că acest oraş are un consiliu local ales de către cetăţeni şi 

despre aceste investiţii să fin înştiinţaţi toţi din timp nu numai când este nevoie de votul 

nostru, să fim consultaţi şi să fie ascultate propunerile noastre ale tuturor. Am aprobat 

mai înainte un regulament de funcţionare care prevede ca toate propunerile să fie 

discutate nu numai când sunt transmise pe hârtie ci şi înainte când se intenţionează a se 

realiza ceva, să fim consultaţi. 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: este treaba fiecărui consilier local 

să vină cu propuneri, nu numai să voteze ci să vină cu propuneri.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: la întâlnirea de la sfârşitul anului trecut am vrut să 

înţelegeţi că doresc să colaborez cu toţi consilierii locali, indiferent de culoarea politică 

şi cu plăcere vă răspund la întrebări şi vă informez despre activitatea noastră. La 

întâlnirile cu cetăţenii din cursul anului trecut, împreună cu dl. viceprimar am oferit 

informaţii şi am prezentat proiectele demarate sau în curs, despre contractele de 

finanţare semnate sau în curs de semnare, pe cine a interesat a auzit.  Asemenea date se 

regăsesc şi în raportul anual am enumerat ce dorim să facem, împreună nu împotriva 

nimănui, numai împreună putem realiza ceea ce ne-am propus.  
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În ceea ce priveşte investiţiile prin CNI – prima pe lista este atelierul liceului 

cu 12 săli de clasă început în 2008, am avut contract de finanţare semnat cu ADR Nord-

Vest, din păcate executantul a intrat în insolvenţă şi a trebuit să renunţăm,  

- Aşezământul Cultural vor fi investiţii care cad în sarcina noastră: amenajarea 

terenului la intrarea în incintă şi infrastructura mă refer aici la parcare, încălzire, etc. 

- sala de sport, urmează baza sportivă cu teren şi vestiare construcţii cu energie 

verde despre care am mai vorbit, cu teren de handbal şi pentru fotbal,  

- am depus un proiect pentru modernizare 8 străzi unde este canalizare în 

cartierul Szaz hold, precum şi modernizarea staţiei de apă – ultimele două fără şanse 

prea mari, asemenea investiţii nu sunt prioritate la finanţare prin CNI, 

- prioritar însă este construirea unei creşe noi – la capătul străzii Szent-

Gyorgyi Albert, proiectul pentru creşe se pare că se va promova la nivel naţional.  

Dl. Varga Robert – consilier local: nu ne întreabă nimeni ce dorim, aflăm ce 

se poate, suntem în situaţia fericită să aflăm mai repede decât alţii ce posibilităţi sunt şi 

dacă suntem interesaţi, trebuie să acţionăm repede, termenele sunt foarte scurte. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru adoptându-se Hotărârea nr. 26/29 aprilie 2021, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind promovarea în 

parteneriat a proiectului „Varianta de ocolire Valea lui Mihai”, nr.19/P.H./21.04.2021. 

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

hotărâre. Este o investiţie de 79 mil. + TVA. Dacă se aprobă proiectul de hotărâre – 

semnăm săptămâna viitoare contractul, de obicei merge mai repede dacă se lucrează în 

parteneriat cu CNAIR, toate avizele le obţin ei. Ştiţi care va fi ruta, s-a mai discutat, 

dacă aveţi întrebări, vă răspund. Nu sunt. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 27/29 aprilie 2021, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de 

concesiune nr. 1253/2002 încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai şi d-na Vida 

Susana, nr. 20/27 aprilie 2021. 

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

hotărâre. Nu sunt întrebări. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 28/29 aprilie 2021,  care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.8 de pe Ordinea de zi: alegerea președintelui de şedinţă. Conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, în ordine alfabetică 

urmează  dl. Csengeri Csongor-Antal care va conduce şedinţele în următoarele trei luni, 
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cu 16 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 29/29 aprilie 2021, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte Comisia I:  

1. Dl. Torda Imre – solicită cuprinderea în bugetul anului 2021 a cheltuielilor 

pentru extinderea reţelei de apă-canalizare pe str. Konrad Roentgen şi I.L. Caragiale – 

dau cuvântul d-lui primar să-şi expună punctul de vedere. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: pe str. Caragiale locuiesc tineri care construiesc 

case frumoase, cu gust, pe cheltuiala proprie au extins reţeaua de gaze naturale, au 

intenţia de a introduce apa de la reţea şi să poată utiliza reţeaua de canalizare a oraşului,  

str. Caragiale trebuie legată la reţeaua de apă de pe str. Băncii cca 700 m, am discutat cu 

directorul Apă - Canal Borş avem promisiuni că se va extinde reţeaua – ţeava costă cca 

20.000 lei, restul vedem cum se realizează. Extinderea reţelei de canalizare este mai 

greoaie, pe str. Szent-Gyorgyi canalizarea este finalizată, urmează asfaltare. După cum 

ştiţi când se execută asfaltarea la fiecare intersecţie se intră pe cealaltă stradă cca 20 m, 

aşa va fi şi pe str. Caragiale de pe str. Szent-Gyorgyi, aşa că vom extinde canalizarea 

cca 50 m până la un canal de colectare, bineînţeles că va trebui să contribuim cu 

cheltuieli şi din bugetul local. 

2. Parohia reformată –ca în fiecare an solicită scutire de impozit pentru 

clădirea de pe Marton Aron nr. 36 – suntem în judecată, trebuie să demonstreze că 

desfăşoară activităţi pentru care se acordă scutire. Aşteptăm sentința instanţei. 

D-na Todor Maria – secretar general: parohia reformată a atacat în instanţă 

decizia de impunere pentru anul 2020, scutirea de impozit se solicită anual, la această 

cerere simplă trebuie să depună acte justificative prin care demonstrează că desfăşoară 

activităţi care îi îndreptăţeşte să solicite scutirea de impozit pe clădiri şi teren, dacă nu 

au depus, trebuie să se solicite asemenea documente. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: în clădirea de pe str. Marton Aron nr.36, nu se 

desfăşoară nici o activitate, din anul 2016 nu este consum de gaz, de curent sau apă, nu 

se desfăşoară nici o activitate. Aşteptăm sentinţa instanţei. 

Dl. Krizsan Csaba - președinte Comisia II – comisia nu a primit solicitări din 

partea cetăţenilor de competenţa comisiei 

D-na Gabor Eva – preşedinte Comisia III – comisia nu a primit solicitări din 

partea cetăţenilor de competenţa comisiei 

Doresc să vă informez că începe şcoala în 5 mai, după o lungă vacanţă de 

primăvară, excepţie fac clasele terminale, purtarea măştii este obligatorie – excepţie 

copiii bolnavi – dovedit cu certificat medical eliberat de un medic de specialitate. Am 

început orele de după masă pentru recuperarea orelor cca 20 de ore/lună – este nevoie 

pentru că nu toţi elevii au avut acces on-line la procesul educaţional sau au rezultate 

slabe, de asemenea, s-a semnat contractul pentru tablete toţi copii vor avea acces , dacă 

va fi nevoie. Avem mare nevoie de un cabinet medical şcolar şi de un psiholog. 
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Ca membru al consiliului de administraţie, Grădinița Aranykapu nu m-a 

invitat la nici o şedinţă a consiliului de administraţie, eu trebuie lunar să comunic la 

Inspectoratul şcolar ce se discută la şedinţele consiliului de administraţie. Până în 

prezent nu am comunicat ISJ, dar voi fi nevoită în perioada următoare. 

Dl. Varga Robert – consilier local: cele 5 clase din şcoala de pe Dihenes care 

este în renovare, vor frecventa cursurile în alte sedii, la şcoala de pe Vorosmarthy vor fi 

cursuri după masa, elevii claselor II şi III vor veni după masa şi orele vor fi mai scurte, 

avem nevoie de timp pentru dezinfectare între cele două serii. Aceasta va dura până la 

finalizarea lucrărilor, când vom relua cursurile înainte de masă pentru toate clasele. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte Comisia IV – comisia nu a primit 

solicitări din partea cetăţenilor de competenţa comisiei 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: s-a făcut un sondaj la nivel de 

oraş. Nu s-a ştiut care-i scopul sondajului, au fost întrebări cu mai multe înţelesuri, de 

ex. câtă încredere aveţi în profesori, sau în anumite categorii sociale, dar în ce domeniu 

ai încredere în profesori: cum promovează vaccinarea, de ex., sau dacă spun adevărul? 

sau câtă încredere aveţi în etnia romă – eu când am văzut această întrebare am fost 

foarte revoltat, deşi nu aparţin acestei etnii. 

Dl. Popa Florin – consilier local: s-a primit vreun raport cu privire la acest 

sondaj? Sondajul putea fi completat de o persoană de mai multe ori – nu s-a putut 

exclude treaba asta, nu a fost limitat accesul persoanei de mai multe ori, datele vor fi 

eronate, din păcate sunt oameni rău-intenţionaţi. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: a fost nevoie de acest sondaj pentru întocmirea 

strategiei de dezvoltare locală, a fost întocmit de o firmă din Cluj, conducător este o d-

nă profesor universitar - sociolog împreună cu studenţii săi, probabil raportul cu privire 

la sondaj va fi cuprins în planul strategic. Probabil că întrebarea privind etnia romă se 

referă la modul de integrare a etniei în societate. Dacă s-a făcut sau nu discriminare, nu 

putem noi aprecia – responsabilitatea este a celor care au întocmit sondajul. 

Vedeţi că se desfăşoară lucrări de modernizare a drumurilor, străzile sunt 

întoarse este greu de circulat, toţi ar trebui să convingeţi locuitorii că este în interesul şi 

în beneficiul cetăţenilor, al întregului oraş şi nu al fiecăruia în parte. 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte de şedinţă: consider că cel care a pus 

întrebările şi a întocmit sondajul se pricepe mai bine ca mine, nu sunt de meserie, nu 

consider că sunt competent să apreciez că acest sondaj este bine întocmit sau este greşit.  

Nefiind alte probleme dl. preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă.  

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

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL,   
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