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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, 30 mai 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.135/2014. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri 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 

07 mai 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.42/30 mai 2014, 

care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de 

dezvoltare, pe trimestrul I. 2014 

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

hotărâre iniţiat. 

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

Hotărârea nr.43/30 mai 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.2 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: modificările sunt pentru suplimentarea 

fondului de salarii – suma nu este suficientă, s-au luat câte 70 mii lei de la cele 2 şcoli 

pentru ei s-a prognozat mai mult, au fost mărite veniturile la Centrul de asistenţă 

medico-socială cu 9 mii lei. La partea de cheltuieli s-au alocat sumele necesare pentru 

Şcoala generală în vederea achiziţionării centralei termice, respectiv pentru soft la 

Colegiul Agricol; la sănătate trebuie să alocăm suma de  4.800 lei pentru autorizarea 

secţiei exterioare Valea lui Mihai a Spitalului Marghita; 9.600 lei pentru reparaţii la 

tribuna de pe stadion. La partea de autofinanţate veniturile sunt mărite cu suma de 77 

mii lei, la serviciul de apă - 36 mii lei, la CAMS plus 14 mii lei, iar la partea de 

cheltuieli suplimentarea cheltuielilor de personal. 

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

Hotărârea nr.44/30 mai 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 
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Pct.3:  Proiect de hotărâre privind revocarea pct. 9 din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.49/2006, a pct.7, 13 şi 14 din Anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.20/2008, a pct. 1 din Anexa 

la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.66/2008, a pct. 3 din 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.70/2009 şi a pct.2 

din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.38/2011 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am trimis înştiinţări, au fost câteva 

persoane care nu au fost de găsit sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar propunerea de 

revocare a atribuirilor prevăzute in proiectul de hotărâre s-a făcut la solicitarea scrisă a 

persoanelor care nu doresc să construiască locuinţa proprietate personală. 

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

Hotărârea nr.45/30 mai 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

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

Comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere şi pietonale în oraşul Valea lui Mihai şi a 

Regulamentului de funcţionare a acestuia. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat – am iniţiat proiectul pentru ca această comisie să se ocupe 

de amplasarea semnelor de circulaţie în oraş, vă rugăm să desemnaţi 2 consilieri, 

urmând ca prin dispoziţie a primarului să se desemneze întreaga comisie, hotărârea se 

va comunica serviciului rutier.  

Se fac propuneri: dl. Pap Sandor – consilier local, dl. Krizsan Csaba – 

consilier local, Gnandt Janos – consilier local – propunerile nominale supuse votului se 

aprobă în unanimitate 

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

Hotărârea nr.46/30 mai 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de 

iniţiativă locală, înfiinţarea la nivelul oraşului Valea lui Mihai a Grupului de lucru local 

pentru problemele romilor şi validarea Planului local de acţiuni privind incluziunea 

minorităţilor rome din oraşul Valea lui Mihai, pe perioada 2014-2020. 

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

hotărâre iniţiat. Din păcate problema nu se vede rezolvată, aceste persoane nu vor să 

lucreze, sunt asistaţi social dar nu avem cu cine lucra, nu prea îi putem folosi la 

prestarea muncilor stabilite în funcţie de cuantumul prestaţiei, poate dacă am avea 

personal suficient pentru ca lângă fiecare asistat social să stea câte un paznic, sperăm ca 

acest Grup de iniţiativă şi de lucru va putea face treabă, vor putea accesa şi implementa 

proiecte de finanţare. Ar fi fost anul trecut un proiect de finanţare norvegian, din păcate 

nu am putu participa deoarece partea de cofinanţare ar fi fost prea mare, dar şi 

finanţarea după implementarea proiectului ar fi căzut în sarcina noastră. Vă rog să faceţi 

propuneri pentru trei consilieri locali care să facă parte din grupul local de lucru. Este 

prezentă şi d-na Boka Katalin – expert local pentru romi, dacă doriţi puteţi să-i puneţi 

întrebări, ea se confruntă zi de zi cu problemele acestor persoane.  
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Asociaţia REKAB se ocupă de educarea şi hrănirea copiilor din comunitatea 

de romi, se vede pe ei că sunt hrăniţi, sunt spălaţi şi îmbrăcaţi mai bine, își fac lecţiile, 

se fac tot felul de activităţi recreative şi educative cu aceşti copii, cresc într-un alt 

mediu, probabil că vor fi diferiţi de părinţii lor sau de fraţii mai mari, vor fi cetăţeni de 

nădejde ai comunităţii. 

Dl. Hegedus Attila – preşedinte de şedinţă: eu aş fi foarte fericit dacă această 

comunitate ar fi una muncitoare, plătitoare de taxe şi impozite, dar cred că eu nu voi trăi 

atâta să văd o asemenea schimbare radicală în comunitatea de romi. 

D-na Boka Katalin – expert local pentru romi: s-a lansat un  proiect de 

finanţare prin care s-ar putea intabula proprietăţile populaţiei de romi, terenurile pe care 

şi-au construit casele în cartierul de romi, ar avea posibilitatea racordării la utilităţile 

publice, din suma care se acordă de cca. 150 mii lei, s-ar putea rezolva situaţia 

comunităţii din cartierul Dihenes, cofinanţarea este de 20%.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: pe străzile locuite de aceste persoane este haos, 

sunt parcele de teren pe care s-au construit chiar şi trei locuinţe, s-au înregistrat ca 

familii separate pentru a beneficia de ajutor social, acolo ar trebui să facem cumva 

ordine, urmând să-şi facă acte de identitate pe noile adrese. 

Se fac următoarele propuneri în Grupul de lucru local: dl. Gnandt Janos – 

consilier local, dl. Belan Istvan – consilier local, dl. Hegedus Attila – consilier local – 

refuză, acceptă dl. Szilagyi Ferenc – consilier local – propunerile supuse votului se 

aprobă în unanimitate. 

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

Hotărârea nr.47/30 mai 2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 6: Diverse: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I:  

- Au fost depuse 3 cereri cu privire la solicitări de fonduri din bugetul local, 

au fost rezolvate pe parcurs; 

- Conducerea Creşei a depus un memoriu cu privire la numărul insuficient de 

personal conform normativelor – propunerea comisiei: 3 posturi pentru educator 

puericultor şi 1 asistent medical în cazul în care legislaţia permite angajări va trebui să 

vedem de unde vom putea asigura cheltuielile necesare pentru salarii. 

- Am primit o înştiinţare de la CENTRAL FAKTOR – o societate din 

Ungaria – în calitate de cesionar al VEGYEPSZER, respectiv KARPAT BAU faţă de 

care avem o datorie de 1.700.000 lei penalităţi pentru facturi neachitate la timp, în baza 

unei sentinţe judecătoreşti din anul 2010, prin executor judecătoresc au fost poprite 

conturile din bănci şi probabil urmează conturile din Trezorerie – am formulat împreună 

cu dl. Primar o propunere de eşalonare a plăţii pe 5 ani – verbal au fost de acord. 

Încercăm să căutăm motive de a merge în instanţă, deocamdată nu are nici un rost să 

acţionăm în judecată societatea cesionară, nu am ştiut de această datorie când am 

contractat împrumutul în 2013, am ştiut de o datorie de cca 250 mii lei, din care s-a 

achitat suma de 100 mii lei în contul VEGYEPSZER, dar sucursala KARPAT BAU din 

România a fost radiată, conturile din Trezoreria Cluj au fost închise, dar de penalităţile 

de întârziere nu am avut cunoştinţă. Dacă reuşim să ne înţelegem ei vor cere deblocarea 

conturilor noastre. Conform contractului de execuţie penalităţile de întârziere sunt de 

0,1 % pe suma neachitată, am făcut nişte calcule, consider că calculele sunt greşite. 

Contractul de cesionare a fost încheiat în oct. 2013, de care nu am avut cunoştinţă, deşi 
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trebuia să ceară acordul nostru, societatea cesionară a preluat doar creanţa, nici aceasta 

nu are conturi în trezoreria statului, discutăm doar prin executorul judecătoresc. 

 

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisia II: 

- Dl. Kovacs Istvan – a făcut propunere de vânzare pentru terenul ocupat de 

clădirile proprietate oraşului Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am mai spus şi cu alte ocazii trebuie să facem 

ordine pe lângă pârâul Moka, WC public este construit în parte pe proprietate d-lui 

Kovacs, în parte pe proprietatea Revild Trade, va îngrădi şi nu vom avea ce face, şcoala 

de pe Kalvin Janos va trebui demolată vom avea nevoie de acest teren, va trebui să 

cumpărăm terenurile care nu sunt proprietatea noastră. Clădirea în care funcţionează, de 

fapt nu funcţionează WC-ul public, ar putea primi o altă destinaţie dar terenul de sub 

clădire nu este al nostru – trebuie să clarificăm situaţia juridică, eventual prin 

cumpărarea acestor terenuri. 

Doresc să vă mulţumesc pentru contribuţia la organizarea Festivalului Zilele 

Salcâmului în Floare şi vă invit la o întâlnire cu sponsorii care va avea loc astăzi la orele 

19,00, vom avea ocazia să discutăm problemele cu care ne confruntăm. 

 

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 


