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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 octombrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.345/2014. Sunt prezenţi 14 consilieri din cei 15 consilieri în funcţie 

(lipseşte dl. Banhazi Miklos – consilier) dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui 

Mihai, d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din 

partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva – Regelli Ujsag.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei prezenţi, se 

ţine un moment de reculegere în memoria tatălui dl. consilier Krizsan Csaba. În 

continuare, supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea 

lui Mihai din data de 29 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.81/29 octombriee  2014  care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local a domnului Gnandt Janos înainte de expirarea 

duratei normale a acestuia. 

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

hotărâre iniţiat. Este a treia şedinţă la care dl. Gnandt nu participă, deci oricum i-ar fi 

încetat mandatul conform legii, dar există o condamnare penală definitivă care-l face 

incompatibil cu această funcţie. Îmi pare rău că am ajuns până aici, dar trebuie să facem 

acest pas, chiar dacă nu ne place, trebuie să acţionăm conform legii, dar un condamnat 

penal nu poate fi ales local. 

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

Hotărârea nr.82/29 octombrie 2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local a domnului Kiss Emeric înainte de expirarea 

duratei normale a acestuia. 

 

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

hotărâre iniţiat. Dl. Kiss şi-a depus demisia, am încercat să-l conving să nu renunţe, nu 

am reuşit, după cum ştiţi dl. consilier a demisionat din cauza eşecului cu privire la 

finanţarea lucrărilor de construire a noilor săli de clasă de la Colegiul agricol. 

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

Hotărârea nr.83/29 octombrie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 
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Pct.3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul 

public al oraşului Valea lui Mihai a imobilului – teren înscris în FC nr.51630 - Valea lui 

Mihai, nr. top. 3513/13 în suprafaţă de 937 mp. 

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

hotărâre iniţiat. Avem nevoie de acest teren pentru realizarea staţiei de pompare SP 5, 

urmează să publicăm licitaţia pentru realizarea lucrării, sperăm să finalizăm această 

construcţie până la sfârşitul anului. 

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

Hotărârea nr.84/29 octombrie  2014, - integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.4 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 III 2014. 

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

hotărâre iniţiat. 

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

Hotărârea nr.85/29 octombrie  2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 

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

hotărâre iniţiat. Primim 170 mii lei pentru cheltuieli de personal, această sumă acoperă 

cheltuielile cu salariile pe luna noiembrie aferente lunii octombrie, precum şi obligaţiile 

către bugetul de stat aferente salariilor din septembrie achitate în luna octombrie. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: prezintă proiectul de hotărâre, sumele alocate 

de Direcţia pentru Finanţe Publice – Bihor şi majorările de venituri proprii. 

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

Hotărârea nr.86/29 octombrie  2014, parte integrantă din prezentul proces-verbal  

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: darea în administrare Şcolii Gimnaziale „Zelk 

Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre 

nr.21/A. 

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

hotărâre iniţiat. Se transmite în folosinţă gratuită, au nevoie de un act de transmitere în 

administrare pentru obţinerea avizelor de funcţionare. 

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

Hotărârea nr.87/29 octombrie  2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal  

 

Pct. 7: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 

locuinţe sociale. 

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

de hotărâre iniţiat de comisia IV. Am propus prelungirea a două contracte de închiriere 

locuinţă socială, nu am fost de acord cu prelungirea contractului de închiriere 

nr.147/CL/2014 încheiat cu d-na Pal Katalin Zsuzsanna întrucât are restanţe la plata 

chiriei din luna iunie 2014, deşi a fost atenţionată verbal de mai multe ori. 

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

Hotărârea nr.88 /29 octombrie  2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Pct. 8: proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 

locuinţă tip ANL, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea 

unei locuinţe 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.89/29 octombrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: doresc să vă informez că s-a 

dat drumul la încălzire la blocurile ANL şi la cele sociale, cei care au restanţe nu au 

încălzire să nu acumuleze alte datorii. Dl. Sass Csaba - angajat în aparatul de 

specialitate al Primarului se ocupă de întreţinerea instalaţiei, dacă sunt probleme sau 

auziţi ceva vă rugăm să ne anunţaţi şi vom încerca să remediem problemele. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: sunt reclamaţii privind contorizarea 

încălzirii în special locatarii care nu au restanţe, au fost alocate sume în bugetul local 

pentru contorizarea tuturor apartamentelor, dacă sunt deblocate conturile şi avem suma 

necesară pentru montarea contoarelor, ar fi bine să se contorizeze cel puţin încălzirea şi 

dacă este posibil şi apa rece, respectiv apa caldă.  

Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: ne va costa cca 120 mii lei, s-

a cuprins în buget suma de 70 mii lei, avem oferte pentru achiziţionare, contorizarea 

căldurii se poate face numai cu oprirea încălzirii, ceea ce ar crea nemulţumiri, am putea 

eventual contoriza apa rece şi apa caldă. 

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Diverse: 

CERERI: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: 

1. Centrul de asistenţă medico-socială – solicită suplimentarea bugetului 

instituţiei pentru finalizarea mansardei în sumă de 432 mii lei, a fost cuprinsă suma de 

200 mii lei în bugetul iniţial, comisia propune întocmirea documentaţiei, să se 

organizeze licitaţie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi să vedem ce 

sumă va fi necesară, pe criteriul cel mai mic preţ. 

Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: se poate organiza licitaţia 

publică doar dacă este asigurată suma necesară în buget, nu poate încheia contract de 

lucrări dacă nu are acoperire în buget. S-a întocmit devizul, criteriul de partajare ar fi 

preţul cel mai mic – poate fi chiar şi 70-80 % din preţul prevăzut în proiectul întocmit 

pentru patru saloane, suma rămasă revine în bugetul local. Pentru ca să se obţină 

autorizările, trebuie realizat tot ce este necesar. Fiind o instituţie socială, văzând şi lista 

de așteptare, consider că este nevoie de această instituţie. Primim ajutor de la Caritas 

catolica pentru dotare cu mobilier, precum şi multe alte instrumente nu ne costă bani. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: propune ca cele două comisii I şi IV cu 

conducerea oraşului să verifice ce cheltuieli presupune mărirea spaţiului, ce efect va 

avea asupra cheltuielilor oraşului în viitor, creşte numărul paturilor, va creşte numărul 

de personal şi contribuţia persoanelor asistate nu întotdeauna acoperă cheltuielile. 

Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: personalul medical va fi 

salarizat de DSP, fiind o instituţie cu caracter social nu ne putem aştepta să fie 

aducătoare de venituri, este singura instituţie de asistenţă socială din oraş, ajutăm în 

primul rând cazurile sociale din localitate şi dacă sunt locuri libere şi pe cei din 

localităţile limitrofe. Dar se poate verifica bugetul instituţiei, se ia legătura cu fundaţii, 
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organizaţii non-profit, avem multe dotări care nu au afectat bugetul local. Nu este 

profitabil, dar este necesară un asemenea centru medico-social. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu cred că cineva ar fi împotriva modernizării şi 

extinderii centrului, vom respecta procedura de atribuirea a lucrării, în prima fază este 

necesară alocarea sumei din bugetul local, respectiv să suplimentăm suma de 200 mii 

lei, vom solicita oferte pentru atribuirea contractului de lucrări. 

 

Comisia II: Dl. Krizsan Csaba-Geza – preşedinte comisie: 

1. Avem o solicitare pentru cumpărarea garajului şi a terenului din curtea 

fostului CAP – comisia propune clarificarea situaţiei juridice, urmând să se organizeze 

licitaţie publică pentru vânzare, dacă consiliul local decide să vândă acest imobil. 

2. Dl. Szilagyi Istvan şi soţia Anca – au făcut o revenire noi am propus 

cumpărarea terenului – dar o parcelă are doi proprietari, propunem clarificarea situaţiei 

juridice. După câte am înţeles ambele părţi ţin la dreptul de proprietate. De asemenea 

suntem ameninţaţi cu acţiune în judecată. 

D-na Todor Maria – secretar: avem o sentinţă definitivă prin care se 

recunoaşte dreptul de proprietate al fam. Szilagyi, dacă luăm în considerare această 

sentinţă fam. Szilagyi este proprietar, dar conform CF şi dl. Kovacs Istvan şi soţia sunt 

proprietari, cu asta nu se radiază dreptul de proprietate, i-am chemat la discuţii, s-au 

înţelesc să meargă împreună cu topograful nostru la CF, dl. Kovacs nu a venit. Dl. 

Szilagyi solicită adeverinţă necesară pentru formarea unui nr. cadastral, acelaşi drept îl 

va formula poate şi dl. Kovacs şi atunci noi vom fi acţionaţi în instanţă. Nu putem 

afirma că suntem cumpărători de bună-credinţă, deoarece ştim că sunt doi proprietari 

diferiţi şi fiecare ţine la dreptul său de proprietate. 

Comisia III: dl. Csengeri Csongor şi-a depus demisia din funcţia de 

preşedinte, comisia fiind în prezent format din 3 consilieri, după ce se validează 

mandatul consilierilor supleanţi, vom proceda la completarea comisiei de specialitate şi 

la alegerea preşedintelui. 

Comisia IV: dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte de şedinţă: am primit o 

sesizare din partea d-nei Szabo Eva cu privire la  locuinţa de pe str. Republicii nr. 39 

aceasta nu a fost finalizată deoarece nu am reuşit să ne adunăm împreună cu locatarii – 

se va verifica situaţia de o comisie formată din comisia de analiză a cererilor de locuinţe 

împreună cu comisia IV.  Probleme sunt cu locatarii care sunt angajaţi, nu pot fi 

prezenţi, iar comisia formată din funcţionarii din Primărie nu pot veni după programul 

de lucru. 

D-ra Czegledi Julia – consilier: aş propune ca acei locatari să fie anunţaţi din 

timp când veţi merge la acest imobil, şi pe mine m-au întrebat dacă nu ştiu când se va 

deplasa comisia pentru verificări.  

Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: doresc să vă informez că am 

achiziţionat sarea necesară pentru perioada de iarnă, comisia de sistematizare a 

circulaţiei a propus marcarea unei treceri de pietoni în centrul oraşului, pe str. Republicii 

de la Librărie spre chioşcul de ziare, marcajul se realizează astăzi. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: aş dori să vă prezint câteva probleme curente: s-a 

sistat poprirea şi executarea conturilor în data de 27 oct. a.c., vom primi de la Ministerul 

dezvoltării şi administraţiei publice suma de 1.145 mii lei cu destinaţie pentru plata 

arieratelor către Central Faktor. Am mai primit suma de 600 mii tot de la MDRAP, de 

asemenea am semnat contractul pentru SP.1. pentru realizarea construcţiei şi a utilajelor 
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necesare, pentru care vom avea nevoie de achiziţionarea terenului necesar pentru 

realizarea amplasamentului, pentru care primim o sumă de  377 mii lei pentru lucrările 

de canalizare şi SP. 1 include şi achiziţionarea terenului.  

Am primit suma de 25 mii lei pentru ADI de la Consiliul Judeţean Bihor, acest 

ADI va administra proiectul POS Mediu. 

În data de 21 noiembrie vom ţine o şedinţă cu locatarii din blocurile ANL, am 

contorizat câteva locuinţe, urmează celelalte, dar sunt pierderi, care trebuie plătite tot de 

locatari, contorizarea nu va rezolva problema consumului, ţinând cont că şi casa scărilor 

este încălzită, neapărat trebuie înfiinţată asociaţia de locatari, sperăm să găsim o 

rezolvare în urma întâlnirii cu locatarii. Din păcate nu sunt cereri pentru cumpărarea 

locuinţelor deţinute în chirie. 

Trebuie să achiziţionăm acele terenuri care sunt ocupate de clădiri care sunt 

proprietatea oraşului, vom vedea ce vom face cu aceste terenuri. 

Avem probleme grave pe linie socială, nu numai cu etnia romă, nu sunt atât de 

mulţi ca la Săcuieni de ex. dar sunt probleme, pentru a-i ajuta avem nevoie de bani, până 

la 15 nov. trebuie să întocmim o situaţie de reabilitare a locuinţelor sociale, eventual de 

construire de locuinţe sociale noi, chiar şi din surse proprii pentru aceste persoane, 

eventual locuinţe de necesitate, chiar şi pentru cazare temporară. Sunt câteva persoane 

care temporar sunt cazaţi în clădirea WC public, situaţia lor nu a putut fi rezolvată altfel, 

este o rezolvare pe moment ca să nu îngheţe la iarnă. 

Dl. Munteanu Octavian este preşedintele comisiei de inventariere a bunurilor 

publice a întocmit un proiect de hotărâre aplicat şi în alte multe localităţi cu privire la 

inventarierea şi concesionarea terenurilor care aparţin oraşului şi sunt folosite de 

persoane fizice, să stabilim o taxă de utilizare sau concesionare, vor fi neplăceri dar 

trebuie să finaliză şi această problemă. 

Aş dori să organizăm un târg de iarnă în centrul oraşului, pentru care este 

nevoie de achiziţionarea unor căsuţe de lemn, pe perioada sărbătorilor de iarnă unde să 

se vândă produse tradiţionale ale producătorilor din oraş. 

Dl. Pap Sandor – consilier: nu s-ar putea da un anunţ în ziar cu privire la 

intenţia de cumpărare a terenului necesar pentru realizarea SP.1, poate sunt proprietari 

de teren care ar fi de acord să vândă cu un preţ mai mic, ori să se procedeze la 

expropriere pentru cauză de utilitate publică? 

Dl. Karsai Iozsef Attila – preşedinte de şedinţă: pentru orice vânzare trebuie 

să se facă evaluarea tehnică, iar prin expropriere procedura este greoaie şi este posibil să 

ne coste mai mult. 

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

       Karsai József Attila                                         Todor Maria 


