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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 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.141/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie (lipseşte motivat dl. Torda Imre Istvan– consilier local), dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Magyar Anna – inspector resurse umane în
aparatul de specialitate al Primarului orașului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din
partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva din partea ziarului Reggeli Ujsag.

Dl. Horváth Sándor-Krisztián - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei
prezenţi supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai din data de 27 iunie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la
procesul verbal, precum şi Ordinea de zi a şedinţei de azi, cu introducerea a două
proiecte de hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor, și privind aprobarea participării
orașului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor
publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect , propunerea de
ordine de zi se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.53/27 iulie 2018 -
parte integrantă din prezentul proces-verbal.

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.2018. 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: Prezentarea Deciziei nr.16/25.06.2018 a Camerei
de Conturi Bihor.

Dna. Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier: ce reprezintă prejudiciul de 100.990
lei de la punctul 9 din decizie?

Dl. Nyako Iozsef – primar: la stația de epurare s-au constatat lucrări
neexecutate de către KEVIEP. Această sumă a fos deja recuperată.

Dna. Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier: cine sunt persoanele care au restituit
indemnizațiile de alimentație pentru efort - necuvenite?

Dl.Chis Gheorghe – consilier: aceste sume au fost restituite de către Clubul
sportiv Unirea în numele antrenorilor (Szasz Attila, Fele Attila, Szabo Zoltan).

Dna. Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier: am alungat Bioflorisalul, am hotărât
taxa de prestare a serviciilor de salubritate de 4,83 lei/lună/persoană pe o perioadă de 3
luni. De prelungirea contractului cu SC AVE nu am auzit.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prelungirea contractului este de competența
primarului.

Dl. Pap Sándor-György – consilier: după cum reiese din raportul de audit și
decizia Camerei de conturi Bihor au fost constatate deficiențe în activitatea contabilă a
instituției și cere d-lui. primar să lămurească fiecare punct constatat de Camera de
Conturi Bihor.

Toate cele 12 puncte au fost prezentate de dl.primar.. Au fost cerute
clarificări, explicații. S-a discutat fiecare problemă în parte pentru a fi lămurită.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru Amplasarea Stație de telefonie mobilă Vodafone beneficiar
S.C.VODAFONE ROMÂNIA S.A.

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.54/27 iulie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea „Contractului
de folosire a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public”.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Trebuie să semnîn un contract cu Renel. Acesta este parte dintr-un proiect de
modernizare a iluminatului public care astfel va fi mai economic decât cel existent.

Dl. Pap Sándor-György – consilier: consumatorii de pe străzile respective se
pot racorda la această rețea?

Dl. Nyako Iozsef – primar: da dar nu de pe DN ci de pe un drum paralel cu
acesta.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.55/27 iulie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
imobil – teren cu construcți din domeniul privat al orașului Valea lui Mihai

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Pentru a atrage fonduri la bugetul local dăm în chirie sau vindem bunuri.

Dl. Krizsan Csaba-Geza – consilier: prima ședință a comisiei de negociere a
fost amânată pentru a ne consulta cu școala pentru a nu diminua din suprafața lor de
teren. Prețul de 5 euro/mp este un preț foarte bun.

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.56/27 iulie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului orașului Valea lui Mihai, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de
dezvoltare, aferentă trimestrului II 2018.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Închidem semestrul II al anului 2018 referitor la bugetul local pozitiv.

Dna. Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier: ce reprezintă cheltuielile cu
transporturi?
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Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt banii cheltuiți pentru modernizarea străzilor
(Bethlen Gabor, Vorosmarty Mihaly, Hunyadi Janos).

D-na Czegledi Iulia – consilier local: la secțiunea de dezvoltare – venituri,
finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală față de prevederile de 11.687.000
lei nu a primit nici un leu, deși următorul proiect se referă la suportarea din bugetul local
pentru cofinanțare a 140.000 lei.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu am primit banii pentru că nu au fost începute
lucrările de canalizare pe 15 străzi. Deși au fost depuse două oferte de către Antos ZRT
și SC Dumexim, suntem în procedura de evaluare tehnică.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 14 voturi
pentru şi 2 abţineri (Nemeth Elvira-Ibolyo și Popa Florin– consilieri locali PSD)
adoptându-se. Hotărârea nr.57/27 iulie 2018, care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din
bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Orașului Valea lui Mihai
pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona nord vest a județului Bihor  în
perioada   2014 – 2020.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre,  .cu precizarea că nu este vorba de 140.000 lei ci de cota-parte din această
sumă aferentă orașului Valea lui Mihai.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 12 voturi
pentru şi 4 abţineri (Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali PPMT-EMNP) adoptându-se Hotărârea nr.58/27 iulie
2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor.

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

Nu sunt obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre.
Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea

nr.59/27 iulie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
orașului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor
publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect.

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

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea
nr.60/27 iulie 2018, care face parte din prezentul proces-verbal.

Pct. 10: Diverse:
Dl. Zima Marius – consilier: solicită primăriei montarea unui corp de

iluminat cu senzor de mișcare în pasajul blocurilor de locuit .
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CERERI:
Comisia I: Dl. Krizsan Csaba-Geza – președinte comisie I: cererea d-nei

Tamasdan Ibolya-Szilvia pentru prelungirea contractului de închiriere nr.2862/2000,
este aprobată de comisie.

Cererea d-lui.Szucs Tibor în calitate de administrator al SC MOBILRO SRL
Oradea pentru cumpărarea și/sau concesionarea, închirierea terenului situat pe str. Jokai
Mor, aproximativ 28584 mp. Comisia propune completarea cererii cu planurile în
perspectivă referitoare la suprafața menționată

Comisia III: Dna.Turucz Maria – președinte comisie III: cererea d-nei Pal
Katalin-Zsuzsanna pentru prelungirea contractului de închiriere pentru locuința socială
din Valea lui Mihai, str. George Enescu nr.21, sau cumpărarea acesteia nu este
soluționată de comisie.

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, pt.SECRETAR,
Horváth Sándor-Krisztián Magyar Anna


