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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, 12 noiembrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.353/2014. Sunt prezenţi 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în 

funcţie (lipseşte dl. Banhazi Miklos – consilier local) 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 din partea ziarului 

Reggeli Ujsag. 

Dl. Karsai Jozsef 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 29 octombrie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum 

şi Ordinea de zi a şedinţei de azi, care se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.90/12 noiembrie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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. Am primit nişte bani de la MDRAP pentru programul de apă canalizare, 

care trebuie să-i cheltuim în acest an şi aşa va dura câteva săptămâni, trebuie să ne 

încadrăm în timp. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier: prezintă proiectul de hotărâre pe capitole, sunt 

diminuări conform unei Hotărâri a Consiliului Judeţean Bihor, tot prin această hotărâre 

am primit suma de 25 mii lei pentru ADI Nord-Vest, de asemenea s-a propus mărirea 

veniturilor din impozite şi taxe pe clădiri. De asemenea, prin Ordin al MDRAP am 

primit suma de 1.148 mii lei pentru achitarea arieratelor către CENTRAL FAKTOR, 

respectiv 372 mii lei pentru achitarea facturilor.   

Dl. Nyako Iozsef – primar: am primit prin Ordin al MDRAP suma de 1.145 

mii lei, acest ordin fiind unul individual, ieri s-a concretizat faptul că această sumă va 

intra în bugetul nostru, motiv pentru care HCL nr.75/2014 a rămas fără obiect, această 

hotărâre nu a fost pusă în aplicare, trebuie să o revocăm, dacă sunteţi de acord vom 

introduce art.2 în proiectul de hotărâre cu referire la revocarea HCL nr.75/2014, iar art. 

2 din proiect va deveni art.3. De asemenea, doresc să vă informez că am primit 

aprobarea pentru predarea autoturismului FORD la REMAT şi cumpărarea unui nou 

autoturism nou, am rămas să cumpărăm SKODA OCTAVIA şi nu SUPERB, care va fi 

mai ieftin cu cca 10.000 lei, am prelungit contractul de leasing am primit bonus, la care 

se adaugă suma primită prin programul Rabla. 

Proiectul de hotărâre supus votului, cu introducerea unui articol cu referire la 

revocarea HCL nr.75/2014 se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.91 din 

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

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului – 

teren intravilan, cu nr. cad. 906, înscris în CF nr.51541 – Valea lui Mihai, situat în 

oraşul Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. În cursul săptămânii trecute a avut loc şedinţa comisiei de negociere la 

care au participat şi proprietarii acestui teren, propun ca dl. Krizsan Csaba – preşedinte 

al comisiei de negociere să prezinte concluziile negocierii. 

Dl. Krizsan Csaba Geza – consilier: este terenul de care avem nevoie pentru 

SP1 iar suma alocată trebuie cheltuită până la 10 dec.2014, am mai discutat cu alţi 

proprietari de terenuri din acea zonă, suma cerută a fost aceeaşi, am mai negociat pentru 

acest teren – atunci s-a ajuns la suma de 5,5 euro/mp, la ultima negociere s-a acceptat 

preţul de 4,45 euro/mp, acest teren are un front stradal mare de 58 m, care poate fi 

ulterior utilizat de către oraş, dacă va fi nevoie. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: a mai existat o negociere, cu d-na Nichita Aniko, 

când s-a întocmit planul cadastral s-a văzut că o parte din albia pârâului Moka trece pe 

un colţ din acest teren, am fost atenţionaţi de către specialiştii de la OCPI că nu putem 

cumpăra aşa acest teren. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă in unanimitate cu 10 voturi 

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

dl. Szilagyi Ferenc – consilieri) adoptându-se Hotărârea nr.92/12 noiembrie 2014, - 

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

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin 

H.C.L. nr.11/2012, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA” 

 

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 


