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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, 30 mai 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.104/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie (lipseşte motivat dl. Baricz-Nanasi Ferenc– consilier local) 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 în aparatul de specialitate al primarului.

Dl. Karsai Jozsef-Attila– 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 29 aprilie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi al şedinţei din 30 mai 2018 la care se adaugă alegerea preşedintelui de
şedinţă pe următoarele trei luni, adoptându-se Hotărârea nr.41/30 mai 2018, care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor,
iniţiat de primarul Orașului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.42/30 mai 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, nr.62/2017, pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de
apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră
pe următoarele străzi: Kalvin  Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty
Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor,
Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui
Mihai, județul Bihor”, iniţiator Primarul Oraşului Valea lui Mihai.

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

Dl. Pap Sandor – consilier local: printre cele 15 străzi, se regăsesc str. Ady
Endre şi Vorosmarty, dar nu şi Danko Pista, pe această stradă nu se va face canalizarea?

Dl. Nyako Iozsef – primar: în această etapă nu este cuprinsă str. Danko Pista,
va fi într-o altă etapă. Aceste străzi fac legătura cu străzi pe care deja există canalizare,
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probabil că pe str. Danko Pista va fi executată când se va face legătura cu cartierul
Dihenes, în etapa în care sunt nominalizate pentru executarea lucrărilor alte 30 de străzi.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.43/30 mai 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual
de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe
secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2017, iniţiator Primarul Oraşului Valea lui Mihai

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă federatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. La excedentul de la sfârşitul anului se adaugă şi excedentul de la
sfârşitul anului 2016.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: cât mai avem din creditul contractat de
la CEC BANK?

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: este un credit contractat în anul 2008 pe
15 ani, cu o perioadă de graţie de 12 luni, au trecut 10 ani, lunar 22 mii lei cu dobândă
cu tot.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.44/30 mai 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 4. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării
unui împrumut în valoare de maxim 2.961.876 lei, în conformitate cu prevederile art.1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri
bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.45/30 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui
Mihai pe anul 2018.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat, aţi văzut că avem 28 funcţii publice din care 19 sunt ocupate, iar 9 sunt
vacante, dorim să le scoatem la concurs pentru care avem nevoie de această hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.46/30 mai 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.6 Diverse:
Comisia I – dl. Krizsan Csaba – preşedinte al comisiei:
1. D-na Kiss Maria – cu domiciliul în Valea lui Mihai, str. George Coşbuc, a

revenit cu solicitarea de a se aproba vânzarea dintr-o rulotă în centrul oraşului a adăugat
că are generator de curent, propunerea comisiei a fost de a se acorda un loc de vânzare
în piaţă sau cu ocazia unor festivaluri în centrul oraşului cu plata taxei ca ceilalţi
comercianţi – comisia are aceeaşi propunere şi cu această ocazie, propunerea comisiei
se aprobă în unanimitate.
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2. D-na Sughici Erzsebet cu domiciliul în Valea lui Mihai, str. Republicii
nr.39, locuieşte într-un imobil în care 2 apartamente sunt proprietate personală, 2-3 sunt
locuinţe sociale, reclamă faptul că este miros în curte de la grupurile sanitare – la o
distanţă de 8-10 m de geamuri nu ar fi voie să se facă WC-uri. Am fost la faţa locului
sunt 3 WC-uri, nu este loc pentru a muta, propunerea comisiei: lângă WC să fie curăţat
şi dezinfectat, iar ulterior locatarii să fie somaţi să întreţină şi să salubrizeze incinta.

Dl. Pap Sandor – consilier local: am discutat şi în şedinţa de comisie, dacă tot
sunt două apartamente în imobil proprietate personală, ar fi bine să fie vândute şi
locuinţele date în chirie.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: ştim că dacă locuinţele sunt locuinţe
sociale nu pot fi vândute.

D-na Todor Maria – secretar: locuinţele pot fi vândute dacă sunt locuinţe de
stat, dar numai celui care închiriază locuinţa respectivă.

Comisia II – parohia reformată solicită părerea noastră cu privire la impozite şi
taxe – în octombrie s-a aprobat HCL de respingere a scutirii de plata impozitelor şi
taxelor cu privire la impozitele pe anul 2019 şi această hotărâre a fost comunicată
petiţionarului, nu putem hotărî altfel.

Pentru următoarele trei luni se propune ca preşedinte de şedinţă dl. Horvath
Sandor-Krisztian – consilier local, propunerea se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.47/30 mai 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Dl. Nyako Iiozsef – primar: felicitări celor care au contribuit la organizarea şi
desfăşurarea festivalului „Zilele Salcâmului în Florare” ediţia XXVI. Doresc să
subliniez faptul că, nu toţi consilierii locali nu au participat nici la organizare şi nici la
evenimentele din timpul festivalului, să nu uitaţi că aţi fost aleşi de populaţie şi aveţi o
funcţie în conducerea oraşului şi nu aţi fot prezenţi nici la festivitatea de premiere, nici
la întrunirea organizată vineri după masa cu reprezentanţii localităţilor înfrăţite, nici la
întâlnirea cu dl. Winkler Gyula – europarlamentar. Nu numai primarul reprezintă
localitatea, oraşul are un consiliu local format din 17 consilieri care reprezintă populaţia.

Dl. Pap Sandor – consilier local: pe viitor propun ca să fim anunţaţi din timp
pentru ca să putem participa la câte un program sau eveniment, nu cu câteva ore înainte.

D-na Gabor Eva – consilier local: duminică organizăm evenimente de ziua
copilului  pe stadionul din oraş, printre altele va fi un concurs pentru familii cu copii,
alte competiții pentru copii, vă aşteptăm să vă alăturaţi participanţilor.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Karsai Jozsef-Attila Todor Maria


