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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, 29 martie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.51/2019. Sunt prezenţi 14 consilieri locali în funcţie (lipsesc motivat: d-na
Boda Brigitta, dl. Horvath Sandor-Krisztian şi d-na Turucz Maria – consilieri locali) și
dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al
Oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – responsabil mass-media, şi d-na Szabo Eva
din partea www.erinto.ro.

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – 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 14 martie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi al şedinţei din 29 martie 2019, cu introducerea unui proiect de hotărâre
comunicat ulterior, privind actualizarea Devizului general şi a bugetului proiectului:
Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii
nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8,
scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor , adoptându-se Hotărârea nr.24/29
martie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui
Mihai, privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Valea lui Mihai –
prezentat de dl. Nyako Iozsef – primar.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui
Mihai, asupra situaţiei gestionării bunurilor - prezentat de dl. Nyako Iozsef – primar.

Pct.3 de pe Ordinea: Modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului
Local al Oraşului Valea lui Mihai, adoptate în anul 2018 - prezentat de dl. Nyako Iozsef
– primar.

Nu sunt întrebări, sugestii, obiecţiuni la rapoartele prezentate.
Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi
birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai” – iniţiator Primarul oraşului Valea lui
Mihai.

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

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr. 25/29 martie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal
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Pct. 5. De pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind implementarea proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Este un proiect vechi, va fi un operator care va presta serviciul în tot
judeţul, este o lucrare complexă, a lucrat o întreagă echipă şi la nivel de judeţ şi la cel
local, termenul de depunere ne presează pentru ca să se obţină finanţarea. Şi celelalte
două proiecte se referă la acelaşi proiect.

Nu sunt întrebări sau obiecţiuni la acest punct de pe Ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.26/29 martie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte,
parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile
privind răspunderea extinsă a producătorului

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

Nu sunt întrebări sau obiecţiuni la acest punct de pe Ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.27/29 martie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal
Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului

Serviciului de salubrizare pentru județul Bihor, a Caietului de sarcini pentru delegarea
prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare:
Delegarea activității de operare la instalația de tratare mecano - biologică Oradea şi a
Caietului de sarcini pentru procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
unor activităţi componente ale serviciului de operare stație de transfer și stație de sortare
Săcuieni, inclusiv colectare și transport deșeuri zona 6 – Săcuieni, județul Bihor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Va fi o staţie de tratare mecanio-biologică cu care se va încerca
reducerea greutăţii deşeurilor colectate, deoarece se plăteşte în funcţie de cantitatea
deşeurilor, care va fi predat operatorului.

Dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local: vor exista şi în continuare două
variante privind plata c/val. serviciului respectiv încheierea contractului de salubrizare
cu operatorul sau plata taxei speciale de salubrizare la casieria primăriei? Nu va fi
obligat fiecare gospodărie să încheie contract cu operatorul?

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: dacă va trebui să încasăm noi
taxa specială de salubrizare, îngreunăm munca funcţionarilor publici din aparatul de
specialitate al primarului, ideal ar fi ca de toată această activitate să se ocupe prestatorul
serviciului care va concesiona activitatea.

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – preşedinte de şedinţă: pentru ca activitatea să
funcţioneze operatorul ar trebui să-şi deschidă un birou, să aibă personalul necesar
pentru încheierea contractelor, încasarea taxelor, preluarea reclamaţiilor. Pentru
autorităţile publice locale ar fi din nou o povară să preia activitatea de încasare.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: cei care vor încheia contracte de salubrizare cu
operatorul vor achita taxa direct la acesta, cei care nu vor încheia contracte vor plăti taxa
specială. Este obligatoriu încheierea contractului de salubrizare, şi până acum a fost
obligatoriu dar nu toţi cetăţenii au încheiat asemenea contracte. Ideal ar fi ca toţi
locuitorii să încheie direct contracte cu operatorul pentru că ştiţi cu cât scandal se
încasează taxa specială şi noi am dori să nu mai avem asemenea probleme.

Până ce acest master plan va fi pus în aplicare, va trece un an-doi, motiv
pentru care am scos din nou la licitaţie serviciul de salubrizare sper că vom avea un
operato care îşi va începe activitatea cât de repede în condiţiile prevăzute în caietul de
sarcini, contractul actual a fost prelungit prelungit o lună, nu am predat nimic, deci în
luna aprilie încasarea c/val serviciului prestat continuă tot prin taxă specială.

Dl. Karsai Iozsef-Attila – viceprimar: dacă se încheie contractul cu societatea
care va câştiga licitaţia, aceasta va încheia contracte individuale cu populaţia, iar cei
care nu au contracte, vor achita taxa specială în continuare, aşa cum prevede legislaţia în
vigoare, prevedere care nu este opţională.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.28/29 martie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct. 8 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea
unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. precum şi repartizarea unor locuinţe tip
A.N.L.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Propune o modificare la art. 4: d-na Rupa Erika – a depus în
scris în data de 28 martie renunţarea întrucât a cumpărat o locuinţă nouă, d-ra Polski
Krisztina este următorul pe lista de priorităţi – propunerea este aprobată în unanimitate.

Nu sunt întrebări sau obiecţiuni la acest punct de pe Ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.29/29 martie 2019, 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 socială, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi
repartizarea unor locuinţe sociale.

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

Nu sunt întrebări sau obiecţiuni la acest punct de pe Ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.30/29 martie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului
general şi a bugetului proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocului de
locuinţe situate pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraş Valea lui Mihai, judeţul
Bihor; str. Republicii nr.8, scările T4-T5, oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Am primit o circulară potrivit căreia toate valorile proiectelor trebuie
recalculate în baza OUG nr.114/2018, valoarea totală a proiectelor creşte cu cca 10%.

Nu sunt întrebări sau obiecţiuni la acest punct de pe Ordinea de zi.
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Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 10 voturi pentru şi 4 abţineri
(dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor-Gyorgy şi dl. Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.31/29 martie 2019 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

(Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
Oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”)

Pct. 11 de pe Ordinea de zi:Diverse:
COMISIA I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: Nu sunt cereri
COMISIA II. Dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei: au fost depuse trei

cereri, din care două de către asociaţii/fundaţii pentru sume care vor fi discutate la
întocmirea proiectului de buget.

D-na Szilagyi Anca – în baza sentinţei în urma procesului în care a acţionat
oraşul în instanţă – solicită chirie 2 lei/mp probabil pe lună că nu este specificat. pentru
terenul care în parte este ocupat de construcţia – şopron din curtea blocurilor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt doi proprietari tabulari din această cauză nu s-
a putut finaliza, ei nu se înţeleg asupra dreptului de proprietate, încercăm de mai mult
timp să ne punem cu ei de acord, încă nu am reuşit, deşi am dori să dăm o destinaţie
acestei construcţii dorim să mutăm aici piaţa de vechituri din incinta ştrandului.

COMISIA III. Nu sunt cereri
COMISIA IV. Nu sunt cereri

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Pap Sándor György Todor Maria


