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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 iulie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 190/2017. 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, invitat d-na Inspector pr. de poliţie Cosmina Dat – şeful Poliţiei Oraş Valea lui
Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva – din
partea Ithonn.ma.

Dl. Csengeri Csongor-Antal – 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 30 iunie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi, adoptându-se Hotărârea nr.53/27 iulie 2017 care face parte integrantă
din prezentul proces-verbal.

Se dă cuvântul d-nei insp. pr. Dat Cosmina – şef poliţie Oraş Valea lui Mihai,
care prezintă C.V.-ul, am fost numită interimar pe o perioadă de şase luni, conform
legislaţiei mandatul se poate prelungi pe încă şase luni sau se organizează concurs şi cel
mai bun ia postul. Îmi propun ca Valea lui Mihai să fie un oraş liniştit şi dacă se
întâmplă evenimente grave cineva să răspundă. Ca obiectiv principal – liniştea oraşului
şi siguranţa cetăţeanului. Am adus o adresă pe care doresc să o explic. De la 1 iunie a.c.
am înregistrat mai multe evenimente mai ales pe timp de noapte, am avea nevoie de
camere cu infra-roşu sau camere mai performante care să detecteze plăcuţele de
înmatriculare şi marca autoturismelor, pentru că avem o dată D.N. Oradea-Satu Mare
des folosit de traficanţi şi apoi drumul de trecere spre frontiera cu Ungaria este văzut ca
o poartă de scăpare pentru infractori. Mai putem vorbi de poziţionarea oraşului în lupta
cu imigranți şi traficanţii de imigranți. Lipsa de personal se poate observa şi la nivel de
Valea. Se promit încadrări directe, dar aceştia trebuie formaţi. Există un protocol între
Dvs. şi poliţie asigurând o sumă de bani pentru combustibil, din fericire Ministerul se
asigură să nu lipsească, probleme cu starea autovehiculelor, dacă se poate suma dată de
Dvs. să fie folosită şi pentru reparaţia autovehiculelor. Vreau să vă asigur că uşa
biroului meu este deschisă veniţi oricând, să aveţi în mine un partener, nu am venit să
fac reforme, doresc să continui ce alţii deja au realizat, nu vreau să stric nimic din ceea
ce merge bine şi vreau să meargă şi mai bine. Vă mulţumesc pentru amabilitatea cu care
m-aţi invitat aici.

Dl. Nyako Iozsef – primar: am întreprins mai multe acţiuni împreună inclusiv
în domeniul deşeurilor, în consiliul local sunt mai multe partide ne străduim să lucrăm
împreună, este o perioadă liniştită, vor fi mai multe probleme în campania electorală.
Am colaborat bine cu poliţia, intenţionăm să punem un semafor în faţa primăriei. În
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continuare dorim să fie curăţenie în oraş şi în jurul oraşului, momentan transportul
deşeurilor municipale este gratuit. O altă problemă cu care ne confruntă sunt
construcţiile ilegale, cca 40-50 de construcţii nu sunt autorizate şi pe terenuri care nu
sunt proprietatea privată a celor care au construit, dorim să facem ordine şi în acest
domeniu, vom verifica şi îi vom soma. Se va demara lucrarea de asfaltare a străzii
Bethlen şi nu este departe momentul în care vă vom invita la tăierea panglicii.
Mulţumeşte pentru prezenţa d-nei comandant şi o asigură de tot sprijinul.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: în protocolul de care aţi vorbit – pct.8
cadrul legal este asigurat pentru reparaţii pentru autovehicule.

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte al comisiei I. – cererea Dvs. a ajuns la
comisia noastră, ne-ar trebui necesarul de camere, locul ar fi necesară amplasarea, am
înţeles din adresa Dvs. că aţi dori în sensul giratoriu.

D-na Cosmina Dat – cel puţin 2 în sensul giratoriu fiind intersecţia DN
dinspre Oradea spre Satu Mare şi unul spre frontieră.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi:

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
I. 2017, întocmit de d-na Magyar Anna – inspector resurse umane. Nu sunt întrebări sau
obiecţiuni cu privire la raport.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Informare privind activitatea economico-financiară
a Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare – ediţia XXV”. Nu sunt întrebări sau
obiecţiuni cu privire la informare.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Nomenclatorului stradal al Oraşului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Acestea sunt străzile din oraşul Valea lui Mihai, aţi văzut şi proiectul
unei hărţi care se va multiplica la definitivare.

Dl. Pap Sandor – consilier local: să fie trecute diacriticele şi la denumirile în
limba maghiară.

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: am observat câte va greşeli,
propune să se verifice şi să fie modificate ex: Kazinczi se scrie cu y.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.54/27 iulie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de
dezvoltare, aferentă trimestrului II.2017.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Acestea sunt străzile din oraşul Valea lui Mihai, aţi văzut şi proiectul
unei hărţi care se va multiplica la definitivare.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.55/27 iulie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2017.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. De la 1 iulie se măresc salariile – este necesară rectificarea bugetului cu
cca 400 mii lei, iar 300 mii lei pentru canalizare.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.56/27 iulie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.6: Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului
Oraşului Valea lui Mihai şi al S.P.C.L.P. Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Pentru funcţia de inspector cu studii superioare de scurtă durată, se
propune un coeficient 1,8. Este un pas pe care l-am făcut cu plăcere, în sfârșit am putut
mări salariile angajaţilor. Pot recomanda oricui să vină să lucreze în primărie, spune că
pentru oricine se merită să vină aici să în administraţie, sper că se va lucra mai cu
plăcere şi îşi merită acest salariul, în sfârşit primarul poate face diferenţieri de salarii,
poate acorda ore suplimentare sau premii de excelenţă în sumă de 241 lei/lună, ori
tichete de vacanţă.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: în raportul de avizare al proiectului de
hotărâre, comisia de specialitate a propus următoarele modificări: stabilirea
coeficientului 5 pentru funcţia publică de conducere de secretar al Oraşului Valea lui
Mihai şi indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali să fie stabilită de la 7% la 10%
din indemnizaţia lunară a primarului.

Proiectul de hotărâre supus votului – cu modificările propuse, se aprobă în
unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.57/27 iulie 2017 care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.

Pct.7: Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă.

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

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.58/27 iulie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.8: Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă
tip A.N.L. şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Pentru şedinţa din luna viitoare vom întocmi lista de
priorităţi, avem locuinţe tip ANL libere şi încercăm să le repartizăm să nu rămână
nelocuite pe timp de iarnă.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.59/27 iulie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I. – dl. Krizsan Csaba – preşedinte al comisiei: au fost analizate

două cereri.
1. Poliţia Oraşului Valea lui Mihai, aşa cum am mai discutat la începutul

şedinţei în prezenţa d-ne comandant, solicită camere performante pe timp
de noapte – se propune cuprinderea în buget a sumelor necesare pentru
achiziţionarea acestora.

2. D-na Sorban Annamaria – solicită concesionarea unui teren pentru
extinderea construcţiei în suprafaţă de 42 mp – necesar pentru accesare
finanţare din fonduri europene. Nu ne putem pronunţa până nu ştim ce
doresc să realizeze, să ne aducă un proiect să vedem ce vor să construiască,
cum va arăta, cum se încadrează în zonă.

COMISIA II – dl. Chiş Gheorghe – preşedinte al comisiei: am primit aceeași
cerere a poliţiei pentru camere – comisia propune achiziţionarea acestora.

Revenire la solicitarea Parohiei reformate prin care doreşte scutire de impozit
pentru clădirile pe Kalvin Janos şi Marton Aron – avem nevoie de completări.

Gabor Eva – consilier local: doresc să menţionez faptul că legătura dintre
conducerea oraşului şi parohia reformată nu este aşa cum ar trebui să fie, sunt
divergenţe, nu există o relaţie amiabilă nici între şcoală şi parohie, copii nu participă cu
plăcere la evenimentele organizate de parohie, ar trebuie să colaboreze ca şi în alte
localităţi, de exemplu tabere de vară organizate de autorităţile locale în colaborare cu
parohiile reformate.

Dl. Nyako Iozsef – primar: în legătură cu problema prezentată de d-na Gabor,
propun ca, să se formuleze, de exemplu comisia de specialitate o sesizare prezbiterilor
în scris şi să le-o trimiteţi lor, sunt de acord că sunt probleme multe în interiorul
conducerii parohiei, nu mai au nici măcar un cantor.

Vă aduc la cunoştinţă că la sfârşitul lunii august, vom organiza Duelul
cartierelor – este un eveniment pentru toţi locuitorii, nu este organizat de un partid sau
altul – este la oraşului, aş dori să participaţi activ cu toţii indiferent de culoarea politică.

Săptămâna viitoare, probabil că vom convoca o şedinţă extraordinară pentru
aprobarea a două documentaţii tehnico-economice să depunem la MDRAP pentru a
solicita fonduri prin programul PNDL.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Csengeri Csongor –Antal Todor Maria


