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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, 29 septembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.294/2014. Sunt prezenţi 16 consilieri din cei 17 consilieri în funcţie 

(lipseşte dl. Gnandt Janos) dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na 

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

ziarului Bihari Naplo.  

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 17 septembrie 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.73/29 septembrie  2014 - parte integrantă din prezentul 

proces-verbal.  

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

tehnico – economici în vederea realizării investiţiei  „Modernizare strada Morii - 

oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”. 
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Aţi primit documentaţia, pentru realizare avem nevoie de aprobarea Dvs 

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

Hotărârea nr.74/29 septembrie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii debitului 

către creditoarea CENTRAL-FAKTOR Z.R.T. şi renunţarea la judecată de către oraşul 

Valea lui Mihai în dos. Civil nr.11347/271/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea. 

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

hotărâre iniţiat. Căutăm modalităţi să ne achităm de această datorie, ei sunt de acord cu 

suspendarea executării dar au nevoie de angajamentul nostru de plată. 

Dl. Czegledi Julia – consilier: nu s-a hotărât acţionarea în judecată, de ce este 

nevoie de acordul nostru pentru renunţarea la judecată? Dacă s-ar fi hotărât eşalonarea 

în luna iulie s-ar fi făcut o economie mult mai mare deoarece penalităţile curg în 

continuare şi este o sumă mare. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am încercat să suspendăm executarea, a trebuit să 

acţionăm urgent – în cinci zile, să nu ne fie blocate conturile. Avem o sentinţă din anul 

2010 care obligă plata către KARPAT BAU, această datorie compusă din facturi 

neachitate şi penalităţi de întârziere nici nu s-a înregistrat în contabilitate, nici nu s-a 

plătit, nu am luat la cunoştinţă de această datorie decât în momentul în care am fost 

notificaţi prin executor, am încercat suspendarea executării pentru că au blocat conturile 

tot prin executorul judecătoresc.  
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Dl. Pap Sandor – consilier: nu suntem informaţi corect, această datorie a fost 

cuprinsă în buget din anul 2012, s-a greşit la contabilitate, Dvs. nu aţi acordat atenţie 

cuvenită acestei probleme ca să fie rezolvată în timp şi nu s-ar fi ajuns la situaţia ca 

această societate de factoring să ne blocheze conturile. Consider că a greşit o persoană 

sau mai multe persoane, greşeala s-a făcut în contabilitate. 

Dl. Gazsi Ianos – consilier: nu căutăm vinovaţi, noi plătim unei firme de 

recuperare, societatea KARPAT BAU cu care s-a încheiat contractul de executare 

lucrări şi-a lichidat filiala din România şi şi-a închis conturile din România, a încheiat 

un contract de cesiune de creanţe cu CENTRAL FAKTOR. Datoria din facturile 

neachitat s-a virat dar banii au fost returnaţi.  

Dl. Czegledi Julia – consilier: în şedinţa din luna trecută s-a discutat despre 

procesul cu dl. Bujanovics, urma să discutăm renunţarea la judecată şi nu se mai 

vorbeşte despre acest proces nimic. 

D-na Todor Maria – secretar: nu este aceeaşi situaţie, dl. Bujanovics a depus 

o notificare în baza Legii nr.10/2001, soluţionarea acestor notificări nu intră în 

competenţa consiliului local. Îmi pare rău că d-na avocat care reprezintă familia 

Bujanovics nu ştie, mai ales că a afirmat că a fost consilier local la Târgu Mureş, aş fi 

curioasă câte notificări depuse în baza Legii 10 a soluţionat consiliul local Municipal 

Târgu Mureş, probabil nici una. În acel caz Consiliul Local poate hotărî renunţarea la 

acţiunea cu privire la solicitarea de a compensa eventual pretenţiile băneşti ale d-lui 

Bujanovics cu c/val lucrărilor de etajare a clădirii şi de construirii de anexe la clădirea 

veche a conacului. De altfel dl. Bujanovics a solicitat în instanţă anularea hotărârii 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai de însuşire a inventarului domeniului 

public al oraşului Valea lui Mihai, în care se află şi parcul dendrologic care a aparţinut 

cândva acelei proprietăţi a fam. Bujanovics, cererea a fost respinsă, nu am văzut încă 

motivarea, probabil tocmai pe motivul că acest parc la data preluării a fost înscris în CF 

ca şi grădină şi, potrivit Legii l65/2013 nu se poate reconstitui dreptul de proprietate la o 

suprafaţă care depăşeşte cele 50 ha reconstituite în baza legilor fondului funciar, aşa 

fiind şi în cazul familiei Bujanovics. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: în 2010 a existat o sentinţă care obliga oraşul să 

achite datoria şi penalităţile de întârziere către Karpat Bau, s-a făcut recurs, recursul a 

fost respins sentinţa este irevocabilă, nu s-a plătit, dar nici nu s-a înregistrat nici la 

cheltuieli, acest abuz este greu de dovedit, nici nu s-a tras nimeni la răspundere, putem 

să ne judecăm ani buni, dar mai mult ca sigur nu vom câştiga nimic. Ar fi bine ca 

CENTRAL FACTORING să accepte acest angajament, se pare că este singura cale, am 

încercat să discut cu conducerea acestei societăţi, pe ei nu îi interesează că noi nu avem 

din ce să plătim, este vorba de bani şi pentru ei contează recuperarea sumei. 

Dl. Pap Sandor – consilier: suntem de acord că această sumă trebuie achitată, 

dar nu sunt de acord ca noi să hotărâm renunţarea la acţiunea în instanţă 

Se supune la vot pe articole: Art.1 – 16 voturi pentru, art.2 – 16 voturi pentru, 

art.3 - 16 voturi pentru, 4 - 16 voturi pentru,  art.5 – 12 voturi pentru, 4 abţineri (d-ra 

Czegledi Iulia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor, dl. Szilagyi Ferenc – consilieri).  

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

pentru,  şi 4 abţineri (d-ra Czegledi Iulia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor, dl. 

Szilagyi Ferenc – consilieri), adoptându-se Hotărârea nr.75 /29 septembrie 2014, care 

face parte integrantă din prezentul proces-verbal. Potrivit art.61, alin.(2) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Valea lui 
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Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.11/2012, „abţinerile se contabilizează la 

voturile”CONTRA” 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului 

Local al oraşului Valea lui Mihai, în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Kovacs Attila – consilier: propune ca în consiliul de administraţie a Şcolii 

Gimnaziale „Zelk Zoltan” să fie desemnaţi dl. Chiş Gheorghe şi dl. Gazsi Zsolt – 

propunerile se aprobă în unanimitate . 

Dl. Kiss Emeric  - consilier: propune ca în consiliul de administraţie al 

Colegiului Agricol nr.1 să fie desemnat dl. Krizsan Csaba şi dl. Belan Istvan – 

propunerile se aprobă în unanimitate. 

În comisia de evaluare a Colegiului Agricol dl. Krizsan Csaba propune pe dl. 

Kiss Emeric, iar dl. Kovacs Attila este propus la Şcoala Gimnazială – propunerile se 

aprobă în unanimitate . 

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

Hotărârea nr. 76/29 septembrie  2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.4:  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai, nr.51/2012 

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

hotărâre iniţiat. Această comisie are o activitate intensă, avem şi situaţii neplăcute, sunt 

câţiva membri desemnaţi dintre funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului 

nici aceştia nu fac cu plăcere această negociere, este o responsabilitate mare. Dl. 

Viceprimar a renunţat la calitatea de preşedinte al comisiei şi ca membru, eu am propus 

ca preşedinte pe dl. Chiş Gheorghe , vă rog să faceţi propuneri pentru un nou membru. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: sunt membru în prea multe comisii din 

care fac parte, nu pot să fac faţă, m-am gândit să renunţ la această calitate. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: propune pe dl. Kovacs Attila;  

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: propune pe dl. Pap Sandor,  

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: propune preşedinte pe dl. Krizsan Csaba 

Se trece la vot secret: în urma numărării voturilor:12 voturi pentru dl. Kovacs 

Attila, 4 voturi pentru dl. Pap Sandor. 

Propunerea ca dl. Krizsan Csaba să fie desemnat preşedinte se aprobă în 

unanimitate cu 15 pentru 

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

Hotărârea nr. 77/29 septembrie  2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte 

de închiriere locuinţe sociale şi repartizarea acestora 

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.78/29 septemebrie  2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Pct. 6: proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere 

locuinţe tip ANL şi repartizarea acestora.  

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.79/29 septembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 9: Diverse: 

CERERI: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: 

1. Se organizează ca în fiecare an activitatea sportivă Cupa Somogyi Zsolt – 

conducerea asociaţiei solicită o reducere de 30 % din taxa de închiriere a sălii de sport - 

comisia propune aprobarea – propunerea supusă votului se aprobă în unanimitate 

Comisia IV: dl. Gazsi Ianos Zsolt – preşedinte comisia IV: am primit o 

sesizare din partea d-nei Szabo Eva cu privire la situaţia din locuinţa de pe str. 

Republicii nr. 39, după cum ştiţi aici sunt mai multe apartamente, sunt neînţelegeri între 

locatari – se va verifica situaţia şi vă vom informa pe Dvs. şi pe locatari. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am primit o scrisoare de la avocata d-lui 

Bujanovics conform căruia se poate retroceda parcul dendrologic, la care trebuie să dăm 

un răspuns, d-na secretar a mai prezentat faptul că ar trebui să aşteptăm motivarea 

instanţei cu privire la respingerea acţiunii în contenciosul administrativ. Am finalizat 

inventarul terenurilor, ei consideră că trebuie să finalizăm şi retrocedarea parcului 

dendrologic, aceeaşi situaţie şi cu imobilul situat pe Calea Revoluţiei – fosta proprietate 

Balint, unde terenul este folosit fără acte de proprietate de către vecini. Este posibil ca în 

cazul Bujanovics Înalta Curte să trimită spre rejudecare dosarul cu privire la pretenţiile 

băneşti.  

D-na Todor Maria – secretar: în 11 septembrie 2014 a fost înfăţişare la 

Curtea de Apel când s-a respins contestaţia d-lui Bujanovics, aşteptăm motivaţia 

instanţei, probabil că vom putea formula propuneri de despăgubiri. În data de 09 oct. 

2014 se judecă la Înalta Curte, recursul formulat de dl. Bujanovics împotriva sentinţei 

conform căreia nu suntem datori faţă de proprietar, nici el faţă de oraş. 

Dl. Pap Sandor – consilier: am citi în ziar că s-a modificat data şi numele 

festivităţilor de toamnă, cine a hotărât modificarea datei şi numelui târgului de toamnă 

din acest an. Nu trebuia să se hotărască de către consiliul local. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: împreună cu personalul din cadrul Biroului 

cultură, această festivitate poate avea orice nume şi dedicat oricărui eveniment, în acest 

an se dedică zile Sf. Mihaly. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier: nu am avut şedinţă de comisie în această 

lună, am fost bolnav şi nu s-a convocat comisia, evenimentul se organizează anual, 

indiferent cum este numit, nu contează ziua exactă în care se organizează. 

Alegerea preşedintelui de şedinţă pe următoarele trei luni - Dl. Karsai Jozsef 

Attila – se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.80/29 septembrie  2014 - 

parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

     Horváth Sándor-Krisztián                                        Todor Maria 


