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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, 27 ianuarie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.16/2017. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri în funcţie și dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui
Mihai şi d-na Szabo Eva – din partea IttHON.ma.

D-ra Boda Brigitta – 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
06 ianuarie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea
de zi a şedinţei de astăzi – care se aprobă în unanimitate de voturi, adoptându-se
Hotărârea nr.4 din 27 ianuarie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1: Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor
încadrate în gradul de handicap grav din oraşul Valea lui Mihai, pe semestrul II. 2016
– întocmit de d-na Magyar Anna - inspector resurse umane în aparatul de specialitate
al Primarului Oraşului Valea lui Mihai.

Nu sunt discuţii sau obiecţii cu privire la acest raport

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2016 al consilierilor:
Baricz-Nánási Ferenc, Boda Brigitta, Chiş Gheorghe Cristian, Csengeri Csongor-
Antal, Czeglédi Iulia, Gábor Eva, Horváth Sándor-Krisztián, Krizsán Csaba-Géza.
Rapoartele sunt depuse în scris de către consilierii nominalizaţi.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Rapoarte de activitate pe anul 2016 ale Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai – întocmite de
preşedinţii celor patru comisii de specialitate.

Pct. 4 de pe Ordinea: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Proiectul de hotărâre a fost afişat pentru consultare la avizierul
Primăriei şi pe site-ul oraşului din 20 decembrie 2016, nu au fost depuse propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotărâre. Am sperat că până la această
dată vor fi finalizate documentele la nivel judeţean pentru această activitate şi se va
demara procesul de atribuire prin licitaţie publică, din păcate nu s-au finalizat
procedurile.
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.5/27 ianuarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.5: Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a unui
spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pentru sediu al Biroului Parlament din oraşul
Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am propus proiectul de hotărâre la cererea d-lui Cseke Attila-Zoltan –
senator, până la încheierea mandatului, pentru preţul de 150 lei/lună.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.6/27 ianuarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de 427 mp teren
situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.30.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Pe acest teren se află clădiri proprietatea Cooperativei de Consum
CONSUMCOOP – această societate intenţionează să facă un schimb cu un imobil
proprietatea lor de care avem nevoie pentru arhivă.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.7/27 ianuarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct. 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiţiei
„Modernizare str. Bethlen Gabor situată în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Urmează să se întocmească documentaţia pentru atribuirea lucrărilor
prin licitaţie publică.

Dl. Szentes Attila – consilier local: aceasta este strada pe care nu s-au
recepţionat lucrările de executare a reţelei canalizare, care este stadiul?

Dl. Nyako Iozsef – primar: aşa este, din păcate licitaţia a fost câştigată de o
firmă care nu a fost în stare să execute lucrări de calitate, defecţiuni semnalate de
comisia de recepţie au fost depuse în scris executantului din valoarea lucrării s-au
redus 30.000 lei pentru lucrări care nu au fost executate, specialiştii, inclusiv
proiectantul şi dirigintele de şantier – consideră că sunt deficienţe care pot fi remediate
şi reţeaua corespunde din punct de vedere tehnic şi va funcţiona fără să afecteze buna
exploatare conform proiectului, în momentul în care condiţiile meteorologice vor
permite se vor executa lucrările de suprafaţă necesare după care se va proceda la
recepţia lucrărilor. Probabil că ne vom întâlni cu această firmă şi la licitaţia pentru
executarea lucrărilor de canalizare pe cele 15 străzi şi dacă va avea oferta
corespunzătoare şi beneficiarul trebuie să respecte regulile prescrise pentru adjudecare,
va câştiga licitaţia.

Dl. Pap Sandor – consilier local: de ce în sectorul privat merge mult mai
repede, de ex. am văzut în cât timp s-au executat lucrările pentru realizarea
supermarketului PENNY.
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D-na Todor Maria – secretar: Dvs. aţi văzut doar perioada în care au
executat lucrările de construire a supermarketului, au avut la dispoziţie suma necesară
executării lucrărilor şi au contractat firme de construcţii despre care ştiau că vor
executa lucrări de calitate şi în termen fără a trece prin procedura anevoioasă a
licitaţiilor, dar până să ajungă la faza de a se apuca de lucrările de construcţii, le-au
trebuit cel puţin 6 luni până a obţinut toate autorizările şi avizele necesare, altfel nu ar
fi lucrat în lunile noiembrie-decembrie ci ar fi demarat lucrările în lunile de vară.

Dl. Nyako Iozsef – primar: aparatul nostru lucrează permanent, poate că nu
tot timpul în ritmul de care ar fi nevoie, dar procedura de autorizare şi cea de achiziţie
publică este foarte anevoioasă, adjudecarea se decide de către comisia de evaluare a
ofertelor, dar trebuie să respecte legislaţia care prevede regulile şi condițiile în care
trebuie decidem, de ex. nu poate câştiga o firmă a cărei ofertă este la un preţ mai mare
faţă de alta care poate nu lucrează atât de bine, din moment ce preţul este criteriul de
selecţie, urmează şi perioada de contestaţie şi aşa mai departe, ceea ce ne afectează şi
ne îngreunează munca. Pentru str. Munkacsi avem toate avizele şi autorizările se vor
începe lucrările imediat ce condiţiile meteo le vor permite, cunoaşteţi că lucrările
pentru canalizarea celor trei străzi Bethlen, Munkacsi şi Bem Jozsef au fost într-un
pachet, au termen de execuţie pentru celelalte două străzi – 150 de zile.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.8/27 ianuarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind propunerea califica-
tivului evaluării performanţelor profesionale ale Secretarului Oraşului Valea lui Mihai,
pentru anul 2016.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Trebuie evaluată activitatea profesională a secretarului u.a.t. şi nu a
persoanei, am mai spus şi trebuie să ştiţi că este printre primii trei secretari din judeţ şi
ceea ce reprezintă aşa şi este, eu o consider în condiţiile actuale de multe ori foarte
exigentă şi mult prea minuţioasă, dar de multe ori este foarte bine ca să nu facem
greşeli în aplicarea legislaţiei cu care lucrăm, eu personal contez pe faptul tocmai din
cauza exigenţi dânsei nu vom ajungem în situaţia de a da explicaţii pentru faptele
noastre. Are o putere de muncă uriaşă, are multe atribuţii şi lucrează mult, apar tot
felul de reglementări legale care prevăd muncă în plus, de asemenea şi pentru consiliul
local primiţi materialele din timp, din păcate avem un aparat de specialitate care nu
întotdeauna poate să depună ceea ce ar fi treaba lor – consider că evaluarea trebuie să
fie una bună şi corectă, nu poate fi o evaluare subiectivă, aceasta trebuie să se refere la
activitatea depusă.

D-na Boda Brigitta – preşedinte de şedinţă: prezintă notele finale a evaluării
acordate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai:

– Comisia I. – 4,9 – calificativul evaluării: foarte bine
- Comisia II. – 4,4 - calificativul evaluării: bine
- Comisia III. – 4,97 - calificativul evaluării: foarte bine
- Comisia IV. – 4,97 - calificativul evaluării: foarte bine
Proiectul de hotărâre cu propunerea de acordare a calificativului foarte bine,

supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.9 din 27 ianuarie
2017, care face parte din prezentul proces-verbal.
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Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
lucrări ce vor fi executate în anul 2017 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii
nr.416/2001.

Dl. Karsaf Jozsef Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre. Consider că sunt cuprinse toate activităţile în care pot executa
lucrări beneficiarii de ajutor social, dacă aveţi alte propuneri putem să le cuprindem.

Dl. Nyako Iozsef – primar: avem o sentinţă judecătorească definitivă cu
privire la parcul dendrologic, vom începe lucrările de curăţare vom tăia arbuştii şi
buruienile care s-au înmulţit de-a lungul anilor, vom înfiinţa nişte alei să putem folosi
ca zonă verde, reînfiinţăm acel drum de legătură de pe str. Hunyadi spre strada Szilard
Leo şi vom împrejmui parcul cu intrarea de pe drumul principal. Probagil că fostul
proprietar dl. Bujanovics va apela la alte instanţe, dar deocamdată rănâne în domeniul
public al oraşului şi nu-l putem lăsa aşa.

D-na Nemet Elvira – consilier local: propune monitorizarea persoanelor
vârstnice care trăiesc singure, aceşti beneficiari de ajutor social să cureţe zăpada şi
gheaţa din faţa casei acestor persoane. Sunt de asemenea case nelocuite, dar şi acestea
au un proprietar şi nu se curăţă trotuarul. Chiar şi pe locurile ocupate de către
vânzătorii din exteriorul pieţei sunt nevoiţi să stea pe gheaţă.

Dl. Karsaf Jozsef Attila – viceprimar: conform hotărârii de aprobare a
regulamentului de bună gospodărire a oraşului, toţi proprietarii de imobile – atât
persoane fizice cât şi persoane juridice - sunt obligaţi să cureţe trotuarul din faţa
construcţiei atât iarna cât şi vara,nu putem să curăţăm trotuarul din tot oraşul, dacă sunt
câteva cazuri de persoane singure în vârstă se poate rezolva, iar locuinţele goale sunt
proprietatea cuiva care mai deţine 1-2 case şi şi-ar permite să plătească pe cineva să
cureţe, dacă nu vrea să cureţe personal. Am împrăştiat materiale antiderapante şi în
jurul pieţei, gheaţa nu s-a topit şi de atunci a tot îngheţat, din păcate.

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.10 din 27 ianuarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.10 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unor
contracte de închiriere locuinţă tip ANL.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.11 din 27 ianuarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unor
contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea de locuinţe sociale.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea
nr.12 din 27 februarie 2017, care face parte din prezentul proces-verbal.



5

Pct.12 Diverse:
Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: doresc să vă informez de faptul că, la

sfârşitul anului 2015 am schimbat furnizorul de energie electrică şi gaze naturale s-au
făcut economii anual în total cca 69 mii lei, cu toate că s-a pus în funcţiune şi staţia de
epurare. Am propus ca din economiile rezultate, să schimbăm becurile de iluminat pe
DN 19 şi DN 19C – pe aceste străzi sunt becuri cu putere mai mare decât pe celelalte
străzi, să vedem cu cât s-ar reduce cheltuielile pentru iluminatul public.

CERERI:
COMISIA I. – DL. Krizsan Csaba – președintele comisiei: avem o cerere

pentru concesionarea pajiştilor, dl. Viceprimar vă va informa mai pe larg.
Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am avut o întâlnire cu deţinătorii de

animale, s-a discutat despre posibilităţile de concesionare a păşunilor, considerăm că ar
trebui să se dea în concesiune conform legislaţiei, autorităţile publice locale nu
beneficiază de subvenţie de la APIA, în acest moment nici deţinătorii de animale
pentru că nu au contract de concesiune/închiriere – le-am dat termen de gândire 2
săptămâni – marţi vom avea o nouă întâlnire să vedem ce au hotărât, ar fi bine să se
asocieze. În funcţie de aceasta vom decide şi noi ce procedură vom aplica. Dacă se
merge pe persoană vor fi alte persoane nemulţumite – conform legii
concesionarea/închirierea se face pe minim 7 ani, să vedem ei ce vor hotărî.

Comisia II. – Chiş Gheorghe – avem cereri care vor fi discutate la întocmirea
bugetului local pe anul 2017.

Dl. Pap Sandor – consilier local: aş dori să mă informaţi despre noul
contract ce se încheie pentru apă şi canalizare, cum se face racordarea la canalizare,
având în vedere că în acelaşi contract este prevăzut furnizarea apei şi servicii de
canalizare şi sunt gospodării care nu sunt racordate la canalizare.

Dl. Nyako Iozsef – primar: s-au trimis înştiinţări către populaţie prin care i-
am rugat să se racordeze cât de repede la reţeaua de canalizare, apoi le-am pus în
vedere faptul că le punem la dispoziţie ţevi mai ieftin decât în comerţ, cei care doresc
şi demarează lucrările în incinta gospodăriei să anunţe serviciul care să verifice dacă se
face corect şi va funcţiona, pentru racordare nu se plăteşte deocamdată, nici pentru
serviciu, nu s-a stabilit un tarif. Am predat serviciul la SC. NORD VEST SA,
contractul prevede şi canalizare, unde nu există reţea nu se plăteşte c/val serviciului,
cetăţeanul are posibilitatea să se racordeze dacă pe strada respectivă este reţea.

Avem diferite evenimente organizate proprii ale oraşului, aş dori să participe
toţi consilierii locali, la zilele culturii maghiare au participat primarul, viceprimarul şi
membri comisiei culturale. La fel nici la concursul de degustare pălincă – au participat
foarte puţini consilieri locali. Avem o iniţiativă – Fundaţia Sfântul Francisc doreşte să
înfiinţeze şi să administreze un centru de zi pentru copii proveniţi din familii nevoiaşe,
în curtea şcolii de pe str. Băncii, cu finanţare din partea unor tineri din Norvegia –
studenţi din Ungaria. Să încercăm să facem şi noi donaţii în vreun fel. Se va organiza
un bal caritativ în data de 22 aprilie pentru întreprinzătorii privaţi din oraş, le-am trimis
o scrisoare să vedem ce părere au despre un asemenea eveniment, vor fi înştiinţaţi din
timp că au posibilitatea să facă donaţii pentru această fundaţie. Dacă vor fi interesaţi
putem organiza asemenea evenimente anual, în fiecare primăvară.
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Dl. Zima Marius – consilier local: referitor la racordarea la canalizare a
blocurilor dacă va trebui să plătească fiecare familie, consider că ar trebui suportat din
bugetul local pentru că nu se poate strânge nici 5 lei/lună, dar atunci 400 lei.

D-na Todor Maria – secretar: cum poţi să cheltui din bugetul local pentru
aşa ceva, apartamentele din blocuri sunt proprietate privată, un singur apartament este
proprietatea oraşului şi dat în chirie. Eventual printr-o taxă specială.

Dl. Nyako Iozsef – primar: firma d-lui Antos are experienţă şi personal,
pentru suma de 420 lei/familie va demara lucrările de racordare când condiţiile meteo
vor permite, în acest preţ intră şi curăţarea pivniţei de sub blocuri. Veniţi cu o
propunere şi vom vedea care sunt posibilităţile, am mai propus ca blocurile din partea
dreaptă a străzii Republicii – de la fostul sediu al primăriei - să fie renovate cumva din
bugetul local, sunt degradate, acoperişul este periculos, dar sunt şi case care sunt
degradate şi nu le putem repara. Din păcate nu există decât două asociaţii de proprietari

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Boda Brigitta Todor Maria


