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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, 31 iulie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.209/2014. Sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie 

(lipsesc: Banhazi Miklos, Belan Istvan, Kovacs Attila – consilier şi dl. Karsai Jozsef-

Attila) dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – 

secretar al oraşului Valea lui Mihai.  

Dl.  Horvath Sandor - 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 25 iunie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de 

zi a şedinţei de azi  - propunerea supusă votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se  

Hotărârea nr.56/30 iulie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: A fost invitat un avocat care va prezenta oferta 

societăţii, care ne-ar ajuta în litigiile pe care le avem pe rolul instanţelor, contractele pe 

care le încheie oraşul, consultanţă juridică dacă este cazul, acesta va sosi pe când se 

ajunge la pct. Diverse îşi prezintă oferta, urmând să analizăm posibilităţile de încheiere 

a unui contract de asistenţă juridică cu acest birou de avocatură. 

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: sunt modificări minimale, se măresc veniturile 

cu 39 mii lei, la cheltuieli de capital suma necesară pentru achiziţionarea unui teren 

necesar pentru staţia de epurare ape uzate, iar poziţia următoare o modificare între 

bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital – invers faţă de cum este în proiectul de hotărâre 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: deoarece nu suntem de acord cu cumpărarea 

terenului cuprins în proiectul de hotărâre de la punctul următor de pe Ordinea de zi, nu 

suntem de acord nici cu rectificarea bugetului aşa cum a fost iniţiat cu suma de 39 mii 

lei destinat cumpărării terenului. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: suma propusă pentru achiziţionarea terenului 

va fi necesară indiferent dacă se va cumpăra această proprietate sau alta, iar dacă 

valoarea va fi mai mică se va putea aloca pentru alte cheltuieli la o nouă rectificare. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 13 voturi 

pentru adoptându-se Hotărârea nr.57/30 iulie 2014, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal 
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Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul 

bugetar al anului 2013, a sumei de 94.290,64 lei pentru acoperirea definitivă a secţiunii 

de funcţionare  

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

hotărâre iniţiat. Această sumă este necesară pentru Centrul de asistenţă medico-socială, 

suma din excedentul anului 2013 va fi utilizat în anul 2014.  

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

Hotărârea nr. 58/30 iulie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.3:  Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui teren în suprafaţă de 1.557 

mp, situat în Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan. 

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

hotărâre iniţiat. Imobilul teren este important pentru noi deoarece ţevile pentru staţia de 

epurare au fost proiectate pe acest teren fiind unul dintre cele mai adânci puncte ale 

pârâului Moka, va trebui achiziţionat şi mie mi se pare preţul destul de mare, dar avem 

nevoie de acest teren, dacă nu aprobaţi proiectul de hotărâre, probabil că vom încerca o 

nouă negociere cu proprietarii. 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: avem două obiecţiuni cu privire la 

achiziţionarea acestui teren – preţul este mare, dar şi suprafaţa este mult prea mare – ar 

fi suficient 1/3 din această suprafaţă, dacă se reduce preţul suntem de acord cu 

achiziţionarea, iar dacă nu - să se cumpere o suprafaţă mai mică cu acest preţ. 

Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: în calitate de membru al comisiei de negociere, 

am fost de acord deoarece dacă nu cumpărăm acest teren ne va trebui un alt teren, 

intabularea acestuia ar dura cca 3 luni, dar şi proiectul va trebui modificat, ceea ce 

presupune timp şi probabil alte cheltuieli. 

Chiş Gheorghe – consilieri: am ştiut că vor fi probleme cu proprietatea fiind a 

fam. Olah, dar proiectul pentru staţia de epurare s-a făcut în anul 2004, iar fam. Olah a 

moştenit proprietate în anul 2007. Am votat pentru această sumă din aceleaşi 

considerente ca şi colegul Gazsi, deşi mi s-a părut destul de mare preţul de 5,5 euro/mp, 

poate că am putea cumpăra alt teren dar, probabil vom cheltui această sumă pentru 

modificarea proiectului, în cazul achiziţionării unui teren cu preţ mai mic. Terenul este 

de 12 mp/12 mp – plus zona de protecţie de cca 350 mp, suprafaţa minimă este mai 

mare ţinând cont de zona de protecţie, dacă amânăm pierdem timp, iar modificarea 

proiectului poate să ne coste mai mult. Terenul este valoros are o deschidere spre stradă 

destul de mare poate fi folosit şi în alte scopuri. 

Csengeri Csongor – consilier: nu sunt membru al comisiei, dacă vom 

cumpăra sau nu acest teren – noi avem nevoie de teren, dar care este garanţia că vom 

primi cu alt preţ, consider că proprietarii vor ridica preţul proprietăţilor din zonă ştiind 

că avem nevoie de o anumită suprafaţă de teren.  

Szilagyi Ferenc – consilier: dacă luăm o suprafaţă mai mică cu preţ dublu faţă 

de cel solicitat de fam. Olah şi atunci economisim 6 mii euro, propune d-lui primar şi 

comisiei de negociere să se facă o nouă negociere cu proprietarii şi să încerce reducerea 

preţului.  

Dl. Nyako Jozsef – primar: primarul nu are competenţă în această problemă, 

trebuie să respect decizia comisiei de negociere. Terenul ar fi al oraşului – ceea ce este 

un lucru pozitiv, am putea pe acel teren să facem un şopron pentru depozitarea utilajelor 
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pe care le deţinem, ori să primească orice altă destinaţie. Modificarea proiectului pentru 

staţia de epurare ar amâna lucrările şi ne costă şi bani. 

Proiectul de hotărâre supus votului nu se aprobă – fiind necesar votul a 2/3 din 

totalul consilierilor în funcţie: 9 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Czegledi Iulia, 

Hegedus Attila, Pap Sandor şi Szilagyi Ferenc - consilieri). 

 

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

tehnico - economici în vederea realizării investiţiei: „Colector canalizare ape uzate 

menajere str. Morii, oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”. 

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

hotărâre iniţiat. Preţul lucrării este 356 mii lei + TVA, la acest colector vom putea 

racorda Şcoala gimnazială şi sala de sport. 

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

Hotărârea nr.59/30 iulie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.5 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 de comisia IV. 

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

Hotărârea nr.60/30 iulie 2014 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 6: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere 

locuinţă tip ANL. 

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

de hotărâre iniţiat de comisia IV. 

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

Hotărârea nr.61/30 iulie 2014 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 7: Diverse: 

Dl. Nyako Iozsef – primar: Dl. Kovacs Zsolt este avocat, ne oferă o 

posibilitate de a face un studiu juridic asupra problemelor oraşului. Am mai discutat 

despre această problemă, am dorit să vă prezinte dl. avocat posibilităţile. 

Dl. Kovacs Zsolt – avocat din partea societăţii de avocaţi Kovacs&Olah: ceea 

ce vreau să vă prezint se cheamă  just diligence – putem face o analiză cu privire la 

toate problemele juridice ale oraşului, le analizăm şi găsim posibilităţi de rezolvare a 

problemelor juridice. Am mai lucrat şi cu alte u.a.t. - uri, acordăm asistenţă în redactarea 

contractelor, de ex, CET Arad, Primăria Oradea, reprezentăm şi societăţi comerciale, 

putem să dăm sfaturi privind calea de urmat în cazul unor litigii. Ne prezentaţi 

problemele noi, solicităm documente şi vă putem spune ce este greşit şi ce se poate face. 

Vă vom prezenta un Contract de asistenţă juridică, asigurăm din partea avocaţilor noştri, 

specializaţi pe diferite domenii, consultaţii, înfiinţare societăţii, reprezentare în 

probleme litigioase, în dreptul familiei precum şi în alte domenii din dreptul civil, 

scopul nostru este să lucrăm împreună pe mai departe – dar nu vă obligă la nimic pe 

termen lung. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: vă rugăm să ne prezentaţi oferta Dvs. în scris care 

să cuprindă şi costul activităţii prestate, urmând ca aceasta să fie analizată în şedinţa 

Consiliului Local de luna viitoare şi să primiţi răspuns. 

 

CERERI: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: 

1. Szilagyi Istvan şi Anca – ofertă de închiriere pentru suprafaţa de 887 mp, 

din care 357 mp sunt 2 proprietari diferiţi – să se clarifice situaţia juridică şi să se 

negocieze pentru cumpărare. 

2. La începutul anului s-a alocat din bugetul local pentru Asociaţia AEGIS 

AEPHEBUM 4 mii lei pentru funcţionare şi achiziţionare staţie meteo – suma fiind 

cuprinsă în bugetul pe anul 2014 nu necesită rectificare, suma destinată pentru acest 

scop va fi alocată asociaţiei. 

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisia II – prezintă următoarele: aceeaşi 

cerere a fam. Szilagyi a ajuns şi la comisia noastră – să se discute cu proprietarii care 

este intenţia lor, propunem cumpărarea, cu clarificarea situaţiei juridice. 

- Dl. Boka Rudolf – preşedinte As. Karma pro rom – solicită atribuirea a 3 

ha teren pentru răchită, după câte ştim nu se poate atribui terenuri până la finalizarea 

legilor de reconstituire a dreptului de proprietate, dar nici nu avem asemenea teren care 

să corespundă acestui scop. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: au nevoie de acest teren întrucât au accesat un 

proiect finanţat de UE, le-am propus să închirieze de la persoane fizice, oraşul nu are în 

proprietate, comisia locală are la dispoziţie doare atâta teren care este necesar pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate. Lucrăm în continuare la inventarierea bunurilor 

publice şi private ale oraşului, preşedintele comisiei este dl. Munteanu Octavian. 

Pe luna august doresc să invităm pe dl. Bujanovics Ede împreună cu avocatul 

său, să vedem ce pretenţii are faţă de oraş să terminăm cu procesele începute din 2000. 

Terenurile de pe malul pârâului Moka – pe care se află amplasat WC-ul public 

nu este al nostru, am mai discutat că ar trebui să achiziţionăm aceste parcele să nu fim 

nevoiţi să ne judecăm şi cu proprietarii acestor terenuri. 

Numărul membrilor ADI Nord Vest a fost mărit – prin proiectul POS MEDIU 

pot fi accesate finanţări cu o cofinanţare de 2%, ar fi posibil să ni se returneze 

diferenţele de până la 25 % achitate până în prezent, din această sumă am putea fora 

puţuri de apă termală, poate pe acest teren de lângă Moka, apa termală ar putea fi 

folosită pentru încălzirea locuinţelor din centru şi să facem un ştrand termal. Dacă vom 

primi aceste sume înapoi, avem posibilitatea de a cheltui şi nu neapărat pentru 

canalizare, putem chiar asfalta străzi pe care canalizarea a fost finalizată. Dacă se ridică 

poprirea de pe conturile din bănci şi trezorerie, vom putea demara lucrările la centrul 

cultural Văleanca, probabil va trebui să mă duc la Bucureşti – primim cca 3 milioane lei 

la care se adaugă 1,5 milioane lei - cofinanţarea noastră, suma ar fi suficientă pentru 

reabilitarea clădirii în exterior, interiorul şi dotarea ar fi finalizată pe parcurs în funcţie 

de fondurile de care vom dispune. 

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

prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

     Horváth Sándor-Krisztián                                        Todor Maria 


