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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, 28 august 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.120/2019. Sunt prezenţi 13 consilieri  locali în funcţie – lipsesc motivat: dl. 

Karsai Jozsef Attila – viceprimar, dl. Csengeri Csongor-Antal, dl. Horvath Sandor-

Krisztian şi dl. Torda Imre-Istvan – consilieri local, de asemenea sunt prezenţi dl. 

Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar general 

al Oraşului Valea lui Mihai şi dl. Rencz Csaba – responsabil mass-media. 

 

Dl. Popa Florin-Viorel – preşedinte de şedinţă îi salută pe cei prezenţi, 

supune la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai, care se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.63/28 august 

2019, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din 31 iulie 

2019. 

D-na Nemeth Elvira – consilier local: nu am văzut procesul verbal, l-am citit 

înainte de şedinţă. 

D-na Todor Maria – secretar general: stimaţi domni şi doamne consilier 

local, cu materialele de şedinţă de luna trecută vi s-a trimis şi OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, care abrogă mai multe acte normative, printre care şi vechea lege a 

administraţiei publice locale, nr.215/2001 sau statutul aleşilor locali, sunt reglementări 

noi, dar se pare că nu l-aţi studiat. În vechea reglementare, procesul verbal al şedinţei 

consiliului local se aducea la cunoștință publică în trei zile de la încheierea şedinţei. 

Potrivit Codului administrativ, procesul verbal se aprobă în şedinţa următoare a 

consiliului local şi se aduce la cunoştinţă publică în termen de trei zile de la aprobare. 

Tot aici vreau să subliniez faptul că am făcut acel model de aviz consultativ al comisiei 

de specialitate, d-na consilier local Czegledi Iulia nu trebuie să depuneţi în scris 

amendamente din moment ce sunteţi membru al comisiei de specialitate nominalizată să 

avizeze proiectul de hotărâre – aveţi acea anexă la aviz în care completaţi 

amendamentul  la proiectul de hotărâre şi motivaţia, dar subliniez faptul că, potrivit 

Codului administrativ avizul comisiei este consultativ. 
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Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 

31 iulie 2019 supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.64/28 

august 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.4/P.H./20 august 2019 privind 

rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2019. 

 

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

hotărâre. Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy, Toth Ferencz-Csaba) 

adoptându-se Hotărârea nr. 65/28 august  2019 care face parte integrantă din prezentul 

proces-verbal. (Potrivit art.139 alin. (10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ „Abţinerile se numără la   voturile împotrivă”)     

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre, nr.5/P.H./20 august 2019, 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii de apa si apa uzata în 

localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajera pe următoarele 

străzi: Kalvin Janos, Kolcsey, Avram Iancu, Vorosmarti Mihaly, Ady Endre, 

Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi 

Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”, 

urmare a modificărilor tehnice si a cotei C.A.M. la 2,25 % şi aprobarea cheltuielilor ce 

revin U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, din bugetul local. 

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

hotărâre. Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy, Toth Ferencz-Csaba) 

adoptându-se Hotărârea nr. 66/28 august  2019 care face parte integrantă din prezentul 

proces-verbal. (Potrivit art.139 alin. (10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ „Abţinerile se numără la   voturile împotrivă”)     

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre, nr.6/P.H./21 august 2019, 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui 

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

hotărâre. Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 67/28 august 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă – în unanimitate 

de voturi este ales preşedinte de şedinţă dl. Torda Imre-Istvan – consilier local, care va 

conduce şedinţele Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, pe o perioadă de 3 luni, 

începând cu următoarea şedinţă a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

adoptându-se Hotărârea nr.68/28 august 2019, care face parte integrantă din prezentul 

proces-verbal.  
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Pct.7 de pe Ordinea de zi: Diverse:  

COMISIA I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: 

- d-na Lukacs Ilona a depus o Cerere de cumpărare teren pe care-l 

concesionează şi o suprafaţă din terenul alăturat – propunerea comisiei: se 

va verifica situaţia juridică a terenului şi ne vom pronunţa. 

Nu au fost depuse alte petiţii sau reclamaţii 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: nu se asigură permanent de 

către operatorul de salubrizare saci de plastic de culoare galbenă pentru colectare 

selectivă, am depozitat materiale reciclabile în saci de gunoi de culoare neagră şi l-au 

lăsat în stradă, vă rog să-mi daţi un număr de telefon să pot solicita saci galbeni direct 

de la operator. 

Apa furnizată pentru oraş conţine prea mult clor, periculos şi pentru sănătatea 

oamenilor dar şi pentru plante dacă sunt udate cu această apă. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: Saci de plastic se asigură la începutul lunii pentru 

toată luna respectivă, lunar comandăm şi cumpărăm 14 mii de saci de plastic, dar vă 

dăm numărul de telefon – nu este secret. Suntem în parametri normali cu apa din punct 

de vedere microbiologic, s-au pus filtre pentru purificarea apei, sperăm să nu mai avem 

probleme. 

 

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

prezentul proces-verbal. 

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                              

          Popa Florin-Viorel                            Todor Maria  

 

 


