
1 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

               VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 30 aprilie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.102/2014. Sunt prezenţi 16 consilieri (lipseşte dl. Szilagyi Attila – consilier) 

din  cei 17 consilieri în funcţie dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-

na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai. 

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 

14 aprilie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de 

zi a şedinţei de azi, cu introducerea pe Ordinea de zi - la propunerea dl-ui Primar, a unui 

proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 85/2013 şi acceptarea unei donaţii din 

partea Asociaţiei „PRO VALEA LUI MIHAI – ERMIHALYFALVAERT” - se aprobă 

în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.31/30 aprilie 2014, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 

Dl. Gazsi Ianos Zsolt – consilier: înainte de începerea şedinţei, solicit 

închiderea aparatelor de înregistrare şi a telefoanelor mobile, pentru a se putea înregistra 

este nevoie de acordul fiecăruia şi eu nu sunt de acord să se înregistreze ceea ce spun ca 

ulterior să fie folosit cine ştie unde şi cu ce scop. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: atunci să supunem la vot faptul că şedinţele 

să nu fie publice şi să nu se intre in sala de şedinţe nici cu telefoane mobile. Dacă 

şedinţa este publică oricine poate intra şi cu camere de luat vederi şi poate înregistra fără 

ştirea noastră. Chiar din America am primit un telefon şi m-au întrebat ce se întâmplă la 

şedinţele de consiliu li s-a trimis înregistrarea video – cine a făcut această înregistrare. 

Putem avea alte păreri nu votăm sau votăm împotrivă, asta este părerea noastră. 

Dl. Pap Sandor – consilier: să ni se prezinte legislaţia care interzice 

înregistrarea şi atunci d-na secretar de ce înregistrează pe tot parcursul şedinţei? 

D-na Todor Maria – secretar: şedinţele Consiliului Local sunt publice, este 

reglementată transparenţa decizională, nu se pot ţine şedinţe cu uşile închise. Dar dacă 

doriţi, închideţi telefoanele mobile, le strângem şi le ducem într-un alt birou. 

Înregistrarea fără acordul persoanei sau persoanelor nu este posibilă decât cu acordul 

acesteia/acestora. Înregistrarea pe care o fac eu este cu scop pur practic pentru că am 

nevoie la redactarea procesului verbal, întrucât nu reuşesc să scriu şi să şi traduc in 

acelaşi timp, iar dacă nu reproduc exact discuţiile purtate în timpul şedinţei, chiar voi 

veţi fi cei care veţi avea obiecţiuni. Fiţi liniştiţi că înregistrările mele nu vor fi folosite in 

alt scop decât pentru a reda cât mai exact discuţiile din cadrul şedinţelor, credeţi-mă că 

îmi ia de multe ori şi două zile redactarea procesului-verbal. Aceste discuţii nu-şi au nici 

rostul şi nici locul în şedinţa de consiliu şi dacă mai continuaţi eu mă ridic şi plec. 

Dl. Hegedus Attila – preşedinte de şedinţă: propun să mergem mai departe, să 

trecem la discutarea punctelor înscrise pe Ordinea de zi. 
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Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2014. 

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

hotărâre iniţiat. 

Dl. Chiş Gheorghe - consilier: prezintă raportul de avizare al comisiei cu 

referire la sumele cu care se rectifică bugetul oraşului: am primit de la Consiliul 

Judeţean Bihor suma de 500 mii lei, va fi utilizat conform propunerilor prezentate in 

proiectul de hotărâre: achiziţionarea unui multiplicator color, 87.600 lei – reabilitare 

clădire şcoală, contract ASA;  locuinţe servicii şi dezvoltare: 300 mii lei pentru apă, 

33,5 mii lei pentru salubrizare – amenajare birou din 2 containere care se vor preda in 

administrare către ASA, transporturi 200 mii lei pentru reparaţii drumuri. La 

autofinanţate – mărită partea venituri şi, cu aceeaşi sumă la cheltuieli: 50 mii lei – 

pentru womă şi 7 mii lei pentru repararea gardului de la piaţa de animale.  

D-ra Czegledi Iulia – consilier: am spus şi in şedinţa de comisie, mi se pare 

prea mare suma propusă pentru salubrizarea oraşului, de ce se curăţă doar centrul 

oraşului, pe celelalte străzi de ce nu se efectuează aceleaşi lucrări? Ce vor face 

beneficiarii de ajutor social, dacă plătim pentru salubrizarea oraşului. Am primit 

proiectul contractului cu ASA – noi nu suntem de acord. Cei patru consilieri ai EMNP-

PPMET nu sunt de acord cu alocarea sumei propuse pentru salubrizarea centrului 

oraşului şi ulterior, încheierea contractului de prestări servicii cu S.C. ASA S.R.L. – cu 

această parte din rectificare nu vom vota pentru. 

Dl. Nyako Iozsef  – primar: contractul se va încheia pe 6 luni aceasta va fi o 

perioadă de probă, vor curăţa doar centrul oraşului, restul se va realiza cu forţe proprii şi 

beneficiarii de ajutor social. 

Dl. Pap Sandor – consilier: cine a hotărât încheierea acestui contract, în acest 

contract sunt prevăzute lucrări pentru care suma alocată este prea mare. Acest contract 

trebuie aprobat de Consiliul Local sau şi această firmă a oferit vreo sumă pentru 

sponsorizarea Asociaţiei PRO VALEA LUI MIHAI.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu sunt suficiente nici forţele de muncă temporară, 

această metodă este pe riscul meu oricând se poate reglementa faptul că este ilegal, dar 

nu putem angaja personal pentru că trebuie să ne încadrăm in cheltuielile de personal.  

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: în proiect suma alocată este de 82 mii lei, pe o 

perioadă de 6 luni, până atunci nu va fi zăpadă de 10 cm. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: lucrez cu 8 oameni la salubritate şi trei 

persoane la grădinărit, ar fi o posibilitate să putem încheia contractul ASA, dacă alocăm 

suma necesară cu ocazia acestei rectificări. 

Dl. Hegedus Attila – preşedinte de şedinţă: ce vor lucra beneficiarii de ajutor 

social?  

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: beneficiarii de ajutor social au săpat 

şanţuri, femeile strâng gunoiul din păduri, de pe păşune, dar numai când avem un mijloc 

de transport liber – nu se poate lucra orice cu ei, tot timpul trebuie să fie supravegheaţi. 

Nu lucrează – suspendăm dreptul la ajutor social, se reia dreptul, dar nu prea pot fi 

folosiţi la orice lucrări. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă in unanimitate cu 12 voturi 

pentru  şi 4 voturi împotrivă  (Czegledi Iulia, Hegedus Attila, Pap Sandor şi Szilagyi 

Ferenc – consilieri) adoptându-se Hotărârea nr.32/30 aprilie 2014, - parte integrantă 

din prezentul proces-verbal 
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Pct.2:  Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de închiriere spaţiu 

cu altă destinaţie decât locuinţă. 

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

hotărâre iniţiat.  

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

Hotărârea nr33/30 aprilie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: 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 – este drumul de acces de pe str. Zărandului care face parte din proiectul 

drumului Valea lui Mihai – Curtuişeni – Peneszlek.  

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

Hotărârea nr.34/30 aprilie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului 

de colaborare dintre oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI-

ERMIHALYFALVAERT EGYESULET” în vederea organizării Festivalului „Zilele 

Salcâmului în Floare”. 

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

hotărâre iniţiat. Avem încredere în activitatea asociaţiei, îi putem verifica şi îi putem lua 

la rost, sunt în conducerea asociaţiei doi dintre consilierii locali – dl. Nagy Laszlo iar 

contabilitatea asociaţiei este asigurată de dl. Chiş Gheorghe-Cristian. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 12 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (Czegledi Iulia, Hegedus Attila, Pap Sandor şi Szilagyi 

Ferenc – consilieri) adoptându-se Hotărârea nr.35/30 aprilie 2014 - parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 

 

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

cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare”. 

Dl. Csengeri Csongor  – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul 

de hotărâre iniţiat de comisia nr.3, cu menţiunea că organizatorii îşi rezervă dreptul să 

modifice programul cadru. 

Dl. Krizsan Csaba – consilier: pentru programul Vocea Festivalului, s-au 

înscris doar 6 concurenţi, colegul cu care am organizat anul trecut acest concurs nu mi-a 

comunicat dacă s-au înscris concurenţi la el, nu pot să dau de el, este posibil să nu 

putem organiza acest concurs, anul viitor vom căuta un alt partener pentru organizare. 

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

Hotărârea nr.36/30 aprilie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţe sociale şi repartizarea unei locuinţe sociale. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul 

de hotărâre iniţiat. Prelungirile de contracte sunt la cerere,avem şi o repartizare – un  

contract a expirat, fostul chiriaş a plecat din locuinţă, între timp au divorţat, am propus 

încheierea contractului de închiriere pe numele fostei soţii împreună cu copilul minor. 
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.37/30 aprilie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 7 Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă 

tip ANL şi repartizarea acestuia. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul 

de hotărâre iniţiat. 

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

Hotărârea nr.38/30 aprilie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 8: Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.85/2013 şi acceptarea 

unor fonduri băneşti sub formă de donaţii din partea Asociaţiei „PRO VALEA LUI 

MIHAI – ERMIHALYFALVAERT” 

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

hotărâre iniţiat. S-a demarat procedura de  

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

Hotărârea nr.39/30 aprilie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 9: Diverse: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I:  

1. Centrul de asistenţă medico-socială – solicită suma de 2.300 lei necesară 

pentru organizarea unei întâlniri între centrele medico-sociale organizat in timpul 

Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” - propunem ca suma să se aloce din fondurile 

destinate organizării Festivalului, din bugetul acestuia. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: trei copii – elevi la Şcoala Gimnazială merg 

la un concurs organizat la Szeged, caută sponsori, Asociaţia Erinto – sponsorizează 

jumătate din suma necesară deplasării şi cazării acestor copii, împreună cu doi 

însoţitori majori – un cadru didactic şi mama unei fetiţe de cls. I-a. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: prin Asociaţia PRO VALEA LUI MIHAI 

sponsorizăm cheltuielile celor trei copii – ne vom înţelege între cele două asociaţii. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: de ce marţi nu este deschisă piaţa 

agroalimentară, laptele se vinde pe stradă. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: am discutat cu persoanele care vând 

lapte in piaţă, joi şi sâmbătă sunt in piaţa agroalimentară, iar in celelalte zile pot să 

folosească vechea piaţă agroalimentară.  

Dl.  Nyako Iozsef – primar: duminică intenţionăm să comemorăm 25 de ani 

de la declararea comunei Valea lui Mihai ca oraş, vom monta o scenă în centrul oraşului 

dacă şi vremea ne va permite, vor fi programe cultural-artistice, talk-shaw, totodată vom 

sărbători şi ziua mamelor. In caz de timp nefavorabil totul se va desfăşura la Casa de 

cultură. Am invitat persoane care într-un anumit fel au fost prezente in viaţa localităţii 

prin diferite profesii şi meserii atât in perioada de dinainte de 4 mai 1989 şi după, am 

dori să fiţi şi Dvs. prezenţi. 

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 


