
1 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

               VALEA LUI MIHAI 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

Încheiat azi, 17 septembrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.280/2014. Sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în 

funcţie (lipseşte dl. Gnandt Janos, dl. Szilagyi Ferenc – consilieri locali) dl. Nyako 

Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – secretar al oraşului 

Valea lui Mihai, d-na Benkovics Angela – şef birou contabilitate, dl. Rencz Csaba – din 

partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva din partea ziarului Reggeli Ujsag. 

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 

29 august 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.70/17 

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

 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

oraşului Valea lui Mihai la „Programul de stimulare a reînnoirii parcului auto naţional  - 

Programul Rabla 2014” şi achiziţionarea unui autoturism nou de către oraşul Valea lui 

Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Avem de circulat atât noi cât şi cele două şcoli care trebuiesc deservite 

de noi, avem posibilitatea să predăm un autoturism şi să participăm la programul Rabla, 

motivul pentru care am convocat şedinţa extraordinară este pentru că trebuie să 

finalizăm şi să depunem dosarul până la data de 30 septembrie 2014 şi să achiziţionăm 

un autoturism în cursul acestui an, având în vedere că ne expiră contractul de leasing 

pentru maşina cumpărată în 2011, ni s-a făcut o ofertă foarte convenabilă de aceeaşi 

firmă de la care s-a cumpărat Skoda Octavia. Am propus predarea autoturismului marca 

Ford – cel verde, care este foarte vechi, tot timpul trebuie cârpit, ne costă mai mult 

reparatul decât ne folosim de această maşină. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: după câte am înţeles numărul de maşini nu 

creşte, îmbunătăţim parcul auto, va fi predată o maşină care poate fi casată. Bugetul de 

cheltuieli va fi influenţat cu aceeaşi sumă ca şi până acum, eventual este posibil să 

achiziţionă noul autoturism în anul 2015, ca să nu fim nevoiţi să plătim din bugetul pe 

anul 2014 avansul de 30 %? Eventual putem să vedem un scadenţar pentru perioada de 

leasing? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: rata lunară cu rata pentru CASCO ar fi cu cca 200 

lei mai mare lunar faţă de ratele de până acum, programul este pe anul 2014, trebuie să 

plătim avansul în acest an, avansul convenit ar fi de 10 % din valoarea totală. 

Dl. Pap Sandor – consilier: ne bucurăm că suntem atât de bogaţi să 

achiziţionăm un asemenea autoturism, având în vedere că numai acest autoturism 

lipseşte oraşului, avem toată infrastructura asigurată, totul merge foarte bine, această 

maşină va circula pe şosele asfaltate în oraş, aşa că suntem foarte încântaţi de această 

propunere. În proiectul de hotărâre s-a trecut suma pe care o vom primi la predarea 

autoturismului vechi, dar nu este menţionat preţul final al autoturismului care se 
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achiziţionează. Cred că se putea preda la programul Rabla o maşină mai veche decât 

acest Ford, de ex. Dacia care figurează în inventarul Şcolii Gimnaziale dar de ani de zile 

nu funcţionează, iar din preţul unei maşini marca Skoda superb s-ar putea achiziţiona 

chiar două maşini mai ieftine. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: ce vreau să menţionez nu este legat de acest 

subiect, în acest an am depus singurul proiect de hotărâre iniţiat de consilierii din partea 

EMNP-PPMT la data de 22 mai a.c. privind acordarea de tichete sociale, încă nu s-a pus 

în discuţie, dar pentru achiziţionarea unui autoturism pentru oraş s-a putut convoca 

şedinţă extraordinară. 

D-na Todor Maria – secretar: aş dori să răspund eu la această observaţie, nu 

este adevărat că nu s-a întâmplat nimic cu proiectul de hotărâre iniţiat de către cei patru 

consilieri – în forma prezentată nu corespunde normelor legale în vigoare, v-am pus în 

vedere să luaţi legătura cu colegele din cadrul serviciului social, în primul rând trebuie 

să propuneţi un regulament în baza căruia să se acorde acele tichete sociale, aţi refăcut 

ceva dar fără să ţineţi cont de legislaţia care prevede condiţiile de acordare a prestaţiilor 

sociale, ajutor social, ajutor pentru încălzirea locuinţelor, etc. care sunt acele bunuri 

mobile sau imobile care duc la excluderea acordării acestor prestaţii sociale, de ex. 

pentru proprietarii terenurilor agricole situate în extravilanul localităţii, având în vedere 

faptul că în localitate sunt foarte mulţi proprietari de terenuri agricole şi forestiere, chiar 

dacă persoanele vârstnice le-au dat în arendă, se ia în calcul redevenţa primită. Având în 

vedere că va trebui să refac eu pentru că mă ajută 17 consilieri şi am tot timpul din 

lume, voi veni duminică şi voi reface eu acel proiect de hotărâre. Fiind un act cu 

caracter normativ nu poate fi dezbătut în şedinţă extraordinară, urmează procedura 

prevăzută de normele legale privind transparenţa decizională, să fie adus la cunoştinţă 

publică şi dezbătut în şedinţă publică, dacă va fi cazul, după care va fi supus dezbaterii 

consiliului local. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: acum noi aprobăm participarea la program, 

primim cuponul, cu acest cupon putem să amânăm cumpărarea unui autoturism în anul 

2015 – întrucât nu avem în buget cuprinse sumele necesare pentru această achiziţie? Ar 

fi bine să putem plăti avansul în anul 2015. Ca să îmbunătăţim parcul nostru auto avem 

nevoie de maşină bună, maşinile nu se ţin în garaj, este nevoie de maşini bune, acestea 

circulă – reparatul unei maşini noi nu ne costă atât cât costă repararea unei maşini vechi. 

Deplasări sunt multe şi atât în localitate cât şi în afara localităţii, când trebuie să mergi şi 

nu ai cu ce? pentru deplasări este nevoie de maşină care să fie în stare de funcţionare.  

Dl. Pap Sandor – consilier:  consider că aceşti bani pot fi cheltuiţi şi în alte 

scopuri. Angajaţii circulă cu maşinile oraşului de parcă ar fi maşini de teren, se duc în 

zece locuri, pe timp de iarnă lasă motorul pornit să nu se răcească interiorul, aici ar 

trebui să înceapă să se facă economie. 

Dl. Hegedus Attila – consilier: dacă este nevoie de maşină şi pentru Primărie 

şi pentru şcoli, vă întreb din această sumă nu putem achiziţiona două autoturisme marca 

Dacia Logan? 

Dl. Gazsi Ianos – consilier: dacă colegii noştri consilieri din partea EMNP-

PPMT ar petrece mai mult timp în Primărie, ar vedea că zilnic se fac deplasări la 

Trezoreria Marghita atât contabilitatea Primăriei cât şi a celor două şcoli din oraş, dar şi 

la Oradea la diferite instituţii şi autorităţi şi nu merg maşinile cu câte o persoană, 

colegul nostru reprezintă locuitorii din oraş şi nu interese proprii şi trebuie să 

recunoască faptul că o maşină nu este un lux, este un lucru necesar, atât pentru primărie 
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cât şi pentru celelalte instituţii pe care le deserveşte. Probabil că se pot achiziţiona două 

maşini, dar asta presupune şi angajarea a doi şoferi, dacă nu sunt posturile blocate, asta 

înseamnă două salarii în plus, dacă le adunăm oare nu ajungem la o sumă mai mare?  

Dl. Nyako Iozsef – primar: amintiţi mandatul trecut – ţinând cont de 

diferenţele dintre mandatul trecut şi actual consider că, probabil că eu trebuia să iau un 

Volvo. Am primit bonificaţie pentru că am fost clienţi ai reprezentanţei de la care s-a 

achiziţionat Skoda Octavia, ratele nu au fost chiar atât de greu de plătit, consider că 

putem achiziţiona această maşină. Autoturismul achiziţionat pe leasing ne va costa 131 

mii lei inclusiv TVA şi comisioane de administrare dosar, plătibil în trei ani. Eu sunt de 

acord să retrag această propunere, pierdem şi ocazia cu acest program pe anul 2014, 

probabil că în anul 2015 nu va mai fi program Rabla, dar precis vom găsi modalităţi de 

rezolvare pentru această problemă. 

Dl. Horvath Sandor – preşedinte de şedinţă: supune la vot proiectul de 

hotărâre pe articole: art.1 – 12 voturi pentru – 3 voturi împotrivă (d-ra Czegledi Julia, 

dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor), art.2 – 12 voturi pentru – 3 voturi împotrivă (d-ra 

Czegledi Julia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor), art.3 – 12 voturi pentru – 3 voturi 

împotrivă (d-ra Czegledi Julia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor), art.4 - 12 voturi 

pentru – 3 voturi împotrivă (d-ra Czegledi Julia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor). 

Proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate, cu 12 voturi pentru – 3 voturi împotrivă 

(d-ra Czegledi Julia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor) adoptându-se Hotărârea nr.71 

din 17 septembrie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.2: Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului oraşului Valea lui Mihai 

pe anul 2014. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Chiş Gheorghe – Cristian – consilier: de data aceasta rectificarea este 

pozitivă, avem probleme la cheltuielile de personal sumele nu sunt suficiente pentru 

achitarea datoriilor către bugetul de stat aferente salariilor din luna septembrie, acestea 

se vor achita în luna oct., pentru permanenţă propunem alocarea sumei de 2 mii lei, la 

capitolul cultură – bunuri şi servicii taxă mediu, 10 mii lei alte cheltuieli, asistenţă 

socială – indemnizaţii pentru persoane cu handicap, 600 mii lei pentru apă-canal sumă 

primită cu destinaţie de la Ministerul Dezvoltării, la partea de autofinanţate 28 mii lei la 

fel pentru cheltuieli de personal la toate capitolele, la cultură – 7 mii lei pentru duelul 

cartierelor. Ar mai fi o modificare care nu apare în proiectul de hotărâre: pentru cele 

două terenuri pe care am aprobat în şedinţa din luna august să le cumpărăm avem nevoie 

de suma de cca 46 mii lei, din care am alocat 39 mii lei trebuie să alocăm diferenţa de 

7.000 lei, precum şi introducerea sumei de 1.600 lei necesară pentru Şcoala gimnazială 

în vederea asigurării cheltuielilor de personal. 

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

Hotărârea nr.72/17 septembrie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

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 


