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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, 14 aprilie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.95/2014. Sunt prezenţi 13 consilier din totalul de 17 consilieri în 

funcţie (lipseşte dl. Belan Istvan, dl. Gnandt Janos, dl. Krizsan Csaba, dl. Szilagyi 

Ferenc – consilieri locali) dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na 

Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului 

Bihari Naplo. 

Întrucât dl. Gnandt Janos ales ca preşedinte de şedinţă pe trei luni in luna 

februarie a.c., lipseşte motivat, este propus ca preşedinte de şedinţă dl. Hegedus Attila – 

consilier, propunerea supusă votului se aprobă in unanimitate, adoptându-se Hotărârea 

nr.28/14 aprilie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Dl. Hegedus Attila - 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 

28 martie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de 

zi a şedinţei de azi, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.29/14 aprilie 

2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat între oraşul Valea lui –Mihai 

şi Colegiul Agricol nr.1- Valea lui Mihai, pentru proiectul „Atelier şcoală la Grup 

Şcolar Agricol Valea lui Mihai”. 

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

hotărâre iniţiat. Lucrarea a fost începută prin finanţare de la Ministerul Învățământului 

care a fost sistată. In cadrul programului operaţional regional 2007-2013, au rămas sume 

la regiunea sud-est, care au fost redirecţionate regiunii nord-vest, se pare că avem şanse 

să obţinem finanţare din POR, proiectul trebuie depus până la 16 aprilie, acesta este 

motivul convocării şedinţei extraordinare. Trebuie să încheiem un acord de parteneriat 

in acest sens cu Colegiul Agricol, de asemenea, să aprobaţi participarea la proiect şi 

suma totală a proiectului, precum şi suportarea din bugetul local a sumei ce reprezintă 

un procent de 2 % din cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile şi conexe ce se vor 

ivi pe parcursul implementării proiectului, se pare că avem sprijin politic, se acordă 

finanţări pentru asemenea ateliere şcolare pentru liceele de specialitate, astfel şi 

patrimoniul oraşului se va îmbogăţi cu o clădire nouă. 

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

Hotărârea nr.30/14 aprilie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 
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Pct.2:  Proiect de hotărâre privind introducerea in domeniul public al oraşului 

Valea lui Mihai a unui drum de acces. 

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

hotărâre iniţiat. A fost realizat proiectul in cadrul programului transfrontalier HURO 

proiectul pentru drumul Valea lui Mihai – Curtuişeni - Peneszlek. Proiectantul nu a ţinut 

cont de faptul că sunt porţiuni de drum – care in prezent sunt drumuri de exploatare care 

nu fac parte din domeniul public al oraşului, la verificare de către organele competente 

VATI s-a constatat această deficienţă, motiv pentru care avem nevoie de această 

hotărâre. Dl. ing. Egri a reuşit să obţină copiile CF in care sunt cuprinse numerele 

topografice care se vor constitui într-un singur nr. cadastral, dar lucrarea in momentul de 

faţă nu este finalizată, motiv pentru care nu s-a putut întocmi proiectul de hotărâre 

întocmai cu nr. topo la care se face referire şi calculul exact al suprafețelor care trec in 

domeniul public al oraşului de la ultima casă de pe str. Zărandului până la intersecţia cu 

drumul dinspre Curtuişeni – dar dacă sunteţi de acord până la redactarea hotărârii vom 

avea cifrele exacte, ar trebui să intabulăm in CF ca proprietate publică a oraşului – fiind 

destul de urgent, am considerat că supunem votului Dvs. această problemă. In cazul in 

care nu se va aproba această hotărâre, există pericolul să pierdem suma care a fost 

achitată până in prezent de 4 miliarde lei, nu va fi rambursată din proiect, după cum ştiţi 

in proiectele transfrontaliere se achită sumele necesare anticipat, urmând să se 

ramburseze ulterior.  

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: nu cred că ar fi vreun impediment chiar ar 

fi benefic pentru oraş să avem cât de multe proprietăţi in domeniul public. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: cei care au fost consilieri şi in 

mandatul trecut cunosc acest proiect, urmând ca la momentul in care vor fi deschise noi 

linii de finanţare, se va realiza drumul. Noi am plătit sumele solicitate, urmează să se 

ramburseze in bugetul local, condiţia este ca noi să reglementăm situaţia juridică a 

acestei porţiuni de drum care nu face parte din domeniul public al oraşului. Probabil că 

nu avem şanse reale până România nu intră in Shengen.  Valea lui Mihai este leader de 

proiect, orice neajuns este semnalat către noi, indiferent dacă este vorba de noi, sau 

comuna Curtuişeni. 

Dl. Pap Sandor – consilier: propune să se inscripţioneze denumirea localităţii 

pe strada Zărandului, ca să conştientizeze faptul că şi ei sunt locuitori ai oraşului. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: locuitorii de pe această stradă consideră că sunt 

marginalizaţi, dar nu este aşa, au şi avantaje – suprafeţe destul de mari pe care le 

folosesc fără nici un drept. 

D-na Todor Maria – secretar: în hotărâre se vor preciza exact nr. topo – cca 

15 numere care sunt proprietatea privată a oraşului sau a Statului Român, deci nu 

vorbim de expropriere. In primul rând avem nevoie de introducerea in domeniul public 

al oraşului, constituirea într-un singur nr. cadastral şi intabularea in cartea funciară. 

Dl. Hegedus Attila – preşedinte de şedinţă: dacă nu sunt alte întrebări, aş dori 

să supun la vot propunerea de a trece in domeniul public al oraşului a drumului de acces 

care leagă str. Zărandului de drumul spre comuna Curtuişeni. 

Dl. Pap Sandor – consilier: consilierii EMNP-PPMT nu vor vota ceva care nu 

este scris pe hârtie – de unde ştim noi ce va fi trecut in hotărâre, poate altceva decât ceea 

ce votăm noi acuma pe nevăzute.  
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Este chemat dl. ing. Egri Gyorgy care prezintă conturul drumului pe hartă: de 

la ultima casă, peste păşune şi parcela Tivadar – 2,56 ha.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: este o problemă urgentă care nu suferă amânare 

până la şedinţa ordinară, acesta este motivul pentru care am avea nevoie de votul Dvs. 

Dl. ing. Egri trebuie să facă nişte calcule, care durează, dar vă vom prezenta datele. A 

trebuit să convocăm şedinţa pe astăzi pentru că urmează să se redacteze hotărârile şi 

procesul verbal şi depus la Instituţia Prefectului, cât de repede, pentru că ne presează 

timpul, avem termene de respectat. 

Dl. Pap Sandor – consilier: pe nevăzute noi nu suntem de acord cu nimic 

dacă nu este scris negru pe alb. De unde ştim ce votăm şi ce va fi trecut in hotărâre, nu 

suntem de acord. 

Dl. Hegedus Attila – preşedinte de şedinţă: dacă nu mai aveţi alte întrebări, 

fiind supus votului un proiect care are obiect domeniul public nu avem cvorum, 

proiectul de hotărâre va fi repus pe Ordinea de zi a şedinţei ordinare. 

 

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

              Hegedüs Attila                                         Todor Maria 


