
1

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 15 ianuarie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.2/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în
funcţie și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria –
Secretar al Oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – Bihari Naplo.

D-na Gabor Eva – 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 09
ianuarie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de zi
al şedinţei din 15 ianuarie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.3/15 ianuarie 2018, care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor încadrate în gradul de handicap grav din oraşul Valea lui Mihai – semestrul
II.2017. Raportul a fost întocmit de d-na Magyar Anna – inspector superior în aparatul
de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, compartiment resurse umane.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2017 al consilierilor:
Baricz-Nánási Ferenc, Boda Brigitta, Chiş Gheorghe Cristian, Csengeri Csongor-
Antal, Czeglédi Iulia, Gábor Eva, Horváth Sándor-Krisztián, Krizsán Csaba-Géza.

Rapoartele de activitate au fost întocmite şi prezentate de consilierii locali
nominalizaţi, în afară de dl. Chiş Gheorghe-Cristian şi dl. Horvath Sandor Krisztian –
consilieri locali.

Pct.3 de pe Ordinea: Rapoarte de activitate pe anul 2017 ale Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai.

Raportul de activitate a fost întocmit de Comisia pentru amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi de comisia pentru învăţământ,
activităţi social-culturale, culte, tineret şi sport. Celelalte două comisii nu au întocmit
rapoartele de activitate pe anul 2017.

Pct. 4. De pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea
proiectului Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este un proiect în cadrul proiectului Leader se va executa trotuare pe
străzile Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos şi Erkel Ferenc.
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Dl. Pap Sandor – consilier local: cine a decis care vor fi străzile pe care se
execută trotuarele.

Dl. Nyako Iozsef – primar: pe str. Kazinczyi se va turna trotuar pe porţiunea
unde nu există la solicitarea poliţiei fiind drum naţional multe persoane circulă pe şosea
pe porţiunile unde nu există trotuar, pe străzile Erkel Ferenc şi Kossuth Lajos sunt
porţiuni unde nu este trotuar deloc.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.4/15 ianuarie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului oraşului Valea lui Mihai pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de
dezvoltarea, aferentă trimestrului IV 2017.

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

Nu există obiecţiuni la proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.5/15 ianuarie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 6. De pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului
de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate
publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum
şi a preţurilor de vânzare a acesteia.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Din păcate solicitările pentru lemne de foc sunt mari, avem listă
întocmită care este mult prea lungă iar masa lemnoasă exploatată nu este suficientă.

Dl. Pap Sandor – consilier local: propun ca persoanele care încălzesc
locuinţele cu gaze naturale să fie trecute la sfârşitul listei.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu ştim cine încălzeşte locuinţa cu gaze naturale şi
solicită lemne, probabil sunt asemenea persoane, cetăţenii cred că încălzire pe lemne
este mai ieftină decât gazul, vom încerca să aplicăm propunerea Dvs., dar trebuie să ştiţi
că se respectă lista în ordinea înscrierii.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.6/15 ianuarie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind propunerea
calificativului evaluării performanţelor profesionale ale Secretarului Oraşului Valea lui
Mihai, pentru anul 2017.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt localităţi unde relaţia dintre primar şi secretar lasă de dorit, la noi
nu este cazul, avem una dintre cele mai bine pregătite şi exigente persoane din judeţ
problema mare este că nu avem un jurist care să o ajute, ar fi bine să fie mai flexibilă în
unele cazuri, dar asta a învăţat şi acesta este rolul de a veghea la aplicarea întocmai a
legislaţiei în domeniu, probabil aţi văzut în Raportul de activitate la partea de dificultăţi
întâmpinate numărul mic al funcţionarilor publici cu pregătire corespunzătoare din
aparatul de specialitate şi v-aş ruga şi pe Dvs. în calitate de consilieri locali să depuneţi
efort pentru întocmirea materialelor pentru şedinţele consiliului local să nu rămână totul
în sarcina secretarului, care lucrează cu operativitate şi corect, chiar şi peste programul
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de lucru, pentru ca totul să fie pregătit din timp. Consider că merită calificativul de
foarte bine. Dacă aveţi obiecţii sau întrebări vă rog să le prezentaţi acum.

Se prezintă propunerile de calificativ pe comisii:
- Comisia I – nota finală 5
- Comisia II - nota finală 5
- Comisia III - nota finală 5
- Comisia IV - nota finală 4,97
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.7/15 ianuarie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
lucrări ce vor fi executate în anul 2018 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. A scăzut numărul asistaţilor – luna trecută am avut un număr de
23 persoane apte de muncă la efectuarea lucrărilor de interes local beneficiare de ajutor
social, sunt persoane care s-au angajat la diferite societăţi, se reintegrează, numărul
asistaţilor scade, eu îmi doresc ca numărul lor să scadă sub 10. Am propus ca în
perioada mai-octombrie să nu fie plătit ajutorul social – aceştia pe perioada verii
efectuează munci ocazionale.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.8/15 ianuarie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract
de închiriere locuinţă tip A.N.L.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. În prezent, mai multe locuinţe goale decât solicitări, pentru
următoarea şedinţă ordinară vom supune spre aproba lista de priorităţi pentru anul 2018.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.9/15 ianuarie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
reţelei şcolare din Oraşul Valea lui Mihai a unităţilor de învățământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2018-2019.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este clar că acestea sunt unităţile de învăţământ care funcţionează legal
în localitate şi pentru care ne putem asuma responsabilitatea.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: într-o şedinţă anterioară dl.
primar a afirmat că autorităţile publice locale acordă un fel de aviz pentru funcţionarea
unităţilor şcolare, am verificat pe internet avizele de la Oradea nu am găsit asemenea
aviz pe care le dau autorităţile publice locale. Dacă Primăria ar trebuie să acorde
asemenea aviz precis că aş fi găsit vreunul pe internet.

Dl. Nyako Iozsef – primar: eu nu am vorbit de aviz dat de autorităţile publice
locale, avizul de funcţionare se dă de ARACIP şi ulterior se dă autorizaţie de
funcţionare atât pentru unităţile de învăţământ de stat cât şi pentru cele particulare sau
confesionale, de altfel şi dl. consilier local Csengeri – director al Şcolii Gimnaziale a
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prezentat procedura de autorizare şi de acreditare a unităţilor şcolare, dacă îndeplinesc
condiţiile cerute de legislaţia în vigoare.

D-na Todor Maria – secretar: consiliul local nu avizează funcţionarea
unităţilor şcolare, fie acelea de stat sau particulare, consiliul local aprobă reţeaua şcolară
din u.a.t. respectiv în baza avizului conform al Inspectoratului şcolar judeţean, care se
acordă ca urmare a solicitării privind emiterea avizului conform pentru proiectul de
reţea şcolară aferentă anului şcolar viitor.

Conform Ordinului Ministrului educaţiei organizarea reţelei şcolare este
procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate/acreditate de
stat şi particular care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza u.a.t. - ului respectiv.
Proiectul de reţea şcolară se întocmeşte - pe baza propunerilor depuse de unităţile
şcolare autorizate/acreditate să funcţioneze pe raza u.a.t. - ului respectiv – şi se
semnează de către primarul localităţii şi de preşedintele comisiei de învăţământ din
cadrul consiliului local. La registratura Primăriei au fost depuse propuneri din partea
Colegiului Agricol nr., respectiv a Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – pentru care s-a
solicitat avizul conform al I.S.J. Bihor. Clasa de învăţământ special pentru copii de cu
dizabilităţi aparţine de o instituţie de învăţământ din Oradea, aceasta are o filială în
Valea lui Mihai, care funcţionează lângă biserica romano-catolică.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.10/15 ianuarie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.11 Diverse:
Comisia I – am avut o reclamaţie a locuitorilor din vecinătatea SC AGROTEX

– reclamaţia a fost înaintată la instituţiile care sunt competente în constatarea acestor
deficienţe – măsurarea nu poate fi efectuată întrucât aparatul este la omologat.

Comisia II – au fost înregistrate 3 cereri pentru finanţare vor fi discutate la
întocmirea bugetului pe acest an.

Comisia III – nu are
Comisia IV – D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: un punct important de

pe Ordinea de zi a şedinţei comisiei a fost acordarea premiilor PODIUM în cadrul
sărbătoririi Zilelor culturii maghiare: şi în acest an se vor acorda 4 premii + 1 – premiul
MINI PODIUM pentru copii talentaţi în acest an am propus să se acorde elevului
Gacsadi Alex în primul rând este dansator, participă activ la toate programele culturale,
este membru în cor, cântă şi la instrumente muzicale, în baza informării d-lui Birbely-
ASimon Csaba – şef birou cultură, am considerat că acest elev merită premiul MINI
PODIUM. De anul trecut premiile se acordă în baza rapoartelor de activitate, astfel pe
anul 2017 se vor premia: trupa de teatru de amatori Moka, formaţiile de dansuri NYILO
AKAC, FPR EVER şi FURGE LABAK. Festivitatea va avea loc duminică de la orele
17,00, la Casa de cultură

D-na Nemeth Elvira – consilier local: doresc să vă amintesc că astăzi se
sărbătoresc în toată ţara Zilele Culturii Naţionale şi 168 de ani de la naşterea poetului
Mihai Eminescu.

Dl. Pap Sandor – consilier local: aş dori să ne informaţi ce este cu clădirea şi
grădina care a aparţinut familiei Bujanovics, care este situaţia juridică actuală.

Dl. Nyako Iozsef – primar: clădirea şi cca 750 mp teren au fost retrocedate d-
lui Bujanovics Ede, parcul dendrologic a rămas în proprietatea oraşului - domeniul
public, dorim să-l amenajăm, să-l îngrădim, iar dl. Bujanovics va primi despăgubiri.
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Dl. Zima Marius-Vasile – consilier local: care este situaţia asociaţiilor de
locatari – locatarii nu ştiu ce beneficii vor avea dacă se înscriu în asociaţiile de
proprietari existente în localitate. Ar trebui afişat la intrare care sunt avantajele şi
dezavantajele ca membri în asociaţia de proprietari.

Dl. Nyako Iozsef – primar: Există un proiect de finanţare cu privire la izolarea
şi renovarea blocurilor – a fost nevoie ca toţi locatarii să se înscrie în asociaţiile
existente sau cel puţin 2/3 dintre proprietarii din blocuri, miercuri va veni echipa din
Cluj care întocmeşte proiectul – vor stabili cheltuielile pentru fiecare apartament, se vor
face măsurători pe apartamente, urmează în caz de obţinere a finanţării să se schimbe
acoperişul, reabilitarea reţelei electrice, etc., în primul rând la blocurile de pe partea
dreaptă a străzii Republicii. Contravaloarea lucrărilor se plăteşte din bugetul local, cu
recuperare de la locuitori, în baza unui program aprobat de consiliul local, din totalul
cheltuielilor, cca 25 % revine locatarilor.

Avem intenţia din acest an, să înmânăm personal deciziile de impunere
contribuabililor, verificăm ceea ce există în teren şi ce este declarat la impunere, dacă
cineva vrea să se achite de impozite poate plăti pe loc, să vedem câte persoane locuiesc
într-o gospodărie pe baza unei declaraţii privind componenţa familială, pe care s-o
folosim şi la contractarea serviciilor de salubrizare şi impunerea taxei speciale de
salubrizare, în funcţie de numărul de membri din gospodărie. Ne-a costat cca 400 mii lei
pentru colectarea şi transportul deşeurilor comunale.

Vă rog să participaţi la zilele culturii maghiare şi la adunarea cu cetăţenii din
data de 19 ianuarie orele 18,00, la sala de evenimente Groapa. Sper că vor veni
locuitorii şi vor afla direct ce proiecte avem pentru acest an, avem convenţii pe care le
demarăm în acest an, modernizare patru străzi din sume creditate – ne ocupă de acest
împrumut.

D-na Gabor Eva – preşedinte de şedinţă: s-au terminat fazele locale ale
concursurilor la şcoli, încep concursurile la nivel de judeţ, avem probleme cu deplasarea
copiilor, au fost mai multe variante, unde depunem solicitarea pentru mijloc de
transport, având în vedere faptul că este vorba de peste 40 de copii.

Dl. Nyako Iozsef – primar: am mai spus de multe ori: există în cadrul şcolilor
fundaţii/asociaţii la care să vă afiliaţi, acestea pot primi sume pentru diferite activităţi
din bugetul local chiar şi pentru transport, aceste vor stabili priorităţile. Deconturi se pot
face numai cu persoane juridice, de ex. PRO SCOLAM. În acest an, trebuie reduse
cheltuielile cu cel puţin 10 %, inclusiv sponsorizările, nu putem plăti din bugetul local
tot ce se iveşte pe parcursul anului.

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Gábor Eva Todor Maria


