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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 iunie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 168/2017. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie (absent nemotivat dl. Horvath Sandor-Krisztian – 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 din partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva –
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 16 mai 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi cu introducerea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici în vederea realizării investiţiei: „Modernizarea străzilor Pazmany
Peter străzilor Pazmany Peter, Breslelor, Zorelelor şi Bathori Istvan din Oraşul Valea
lui Mihai”, supusă votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.44/30
iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici în vederea realizării investiţiei „Modernizarea străzii Vorosmarty
Mihaly, Oraş Valea lui Mihai”.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Cuprinde podeţe şi scurgerea apelor pluviale pe Wesseleny, Vorosmarty
de la intersecţie peste cele două căi ferate, câte 20 m pe str. Mihai Eminescu şi Nobel,
precum şi Hunyadi Janos până la intrare pe str. Brassai Samuel – cca 740 m. Trebuie să
respectăm procedura de publicare a licitaţiei, de evaluare a ofertelor, obţinerea avizelor
necesare, nu ştiu ce probleme se vor ivi între timp, sperăm să începem cât de repede,
dacă va fi posibil începem în acest an.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.45/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre prind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici în vederea realizării investiţiei: „Modernizarea străzilor Pazmany
Peter, Breslelor, Zorelelor şi Bathori Istvan din Oraşul Valea lui Mihai”.

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.46/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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Pct.3 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.

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: prezintă proiectul de hotărâre iniţiat la
partea de venituri – cote defalcate din impozit pe venit va fi de 378 mii lei, deci cu 60
mii lei mai mult faţă de cât este în proiect.

La partea cheltuieli: la cultură, recreere şi religie 82 mii lei, din care 77 mii lei
pentru finalizarea vestiarului de la stadionul de pe Szazhold, la servicii pentru proiecte,
protecţia mediului – pentru transport deşeuri, la Transporturi: 840 lei din care: pentru
modernizarea str. Bethlen Gasbor 800 mii lei şi 40 pentru trotuare sunt sume primite de
la Consiliul Judeţean Bihor.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.47/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca observator în comisia
de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi directori adjuncți din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Valea lui Mihai.

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

Dl. Torda Imre – consilier local: propune desemnarea d-nei Boda Brigitta –
consilier local.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, cu 14 voturi
pentru şi 2 abţineri – (Czegledi Iulia şi Toth Ferencz Csaba - consilieri locali)
adoptându-se Hotărârea nr.48/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.

Pct. 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai.

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.49/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă din Oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2017.

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.50/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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Pct.7: Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere
locuinţă tip A.N.L.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. La ora actuală nu avem listă de priorităţi, sunt depuse trei
solicitări şi la ora actuală sunt 12 locuinţe libere.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.51/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.8: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere
locuinţă socială.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Am mai avut o cerere pentru prelungirea contractului de
închiriere – dosarul nu este complet, nu s-a putut propune prelungirea în această şedinţă.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.52/30 iunie 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 9 Diverse:
COMISIA I.:
Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: am analizat două cereri adresate

comisiei noastre:

1. Dl. Iuhas Vasile solicită aprobare pentru trepte pe trotuar cu o lungime de
un m pentru intrare în imobilul de pe str. Marton Aron nr. 8, - comisia
propune aprobarea 60 cm – propunerea comisiei se aprobă în unanimitate.

2. Dl. Krisan Bela şi soţia, Margareta – solicită aprobare pentru cumpărarea
terenului concesionat pe care există o construcţie proprietate lor,
propunerea comisiei: se va repune în discuţie după soluţionarea notificării
depusă de dl. Bujanovics în baza Legii nr.10/2001

COMISIA II:
Dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei:
1. La solicitarea Parohiei reformate de scutire de impozit – au depus o revenire

la cererea de scutire de impozit – s-a solicitat clarificări şi în cursul acestei luni au mai
depus extrase CF, vom analiza împreună cu biroul buget – contabilitate, finanţe şi vom
veni cu propuneri.

2. În numele unor părinţi care au copii la grădiniţa cu program prelungit s-a
solicitat sprijin material pentru schimbarea uşii de intrare la o sală de grupă – comisia
este de acord în limita sumelor alocate pentru renovări.

Dl. Torda Imre – consilier local: sunt multe reclamaţii cu privire la
depozitarea deşeurilor menajere – resturi de mâncare care probabil provin de la unităţile
de alimentaţie publică, ar trebui verificate contractele lor de salubrizare, dacă acest lucru
intră în competenţa primăriei. Ar trebui să se înfiinţeze poliţie locală care să
supravegheze şi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni.

Dl. Nyako Iozsef – primar: va trebui să înfiinţăm poliţia locală – ar fi nişte
cheltuieli de cca 600 mii lei/an, cu cel puţin 6 persoane. În primul an ar fi mai mult
pentru sediu, un autoturism şi dotare cu tot ce prevede legea, dar ar fi nevoie de poliţie
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locală. Din păcate cei care sesizează neregulile în ceea ce priveşte aruncarea deşeurilor
în tot oraşul, nu sunt de acord să-şi spună numele.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: de vreo trei ani discutăm de înfiinţarea
poliţiei locale, am luat legătura cu şeful poliţiei locale din Oradea, ne vom întâlni
săptămâna viitoare, să vedem cât ne costă, care este dotarea minimă, am putea să
transformăm pentru sediu clădirea care a fost grup social, în prezent imobilul nu este
folosit; iar prin programul RABLA să achiziţionăm un autoturism. Acestea ar fi
cheltuieli mai mari, am putea să rezolvăm problema sediului şi a autoturismului în acest
an, iar anul viitor ar urma doar cheltuielile cu dotarea serviciului şi cele de personal. Vă
rog să veniţi cu propuneri în ceea ce priveşte sediul, dacă credeţi că sunt alte posibilităţi.

Dl. Pap Sandor Gyorgy – consilier local: am înţeles că este şef nou la poliţia
oraşului – propun să fie invitată la o şedinţă să o cunoaştem şi noi şi să-i prezentăm
problemele cu care ne confruntăm în localitate. Ce se face în parcul dendrologic?

D-na Gabor Eva – consilier local: propune ca, placheta comemorativă Zelk
Zoltan să fie mutată de pe clădirea fostei biblioteci pe cea a şcolii care-i poartă numele
la deschiderea anului şcolar, în vacanţă este mai greu să adunăm copiii.

D-na Nemeth Elvira – consilier local: s-a solicitat de mai multe ori repararea
drumului spre strada Zărandului, nu se mai poate circula.

Dl. Nyako Iozsef – primar: d-na comandant de la Poliţia oraşului a fost la noi
în prima săptămână, o vom invita şi la şedinţa Consiliului Local. Drumul spre str.
Zărandului nu îl putem asfalta deocamdată, am nivelat drumul cu buldozerul, din păcate
se pare că nu a fost suficient, din cauza ploilor s-au adâncit gropile, vom nivela din nou
dar nu rezolvăm prea multe. Avem pietriş vom încerca plombarea, rezolvarea ar fi
implementarea proiectului transfrontalier Valea – Curtuişeni - Peneszlek.

Dl. Baricz-Nanasi – consilier local: am dat în administrare terenul pentru
Fundaţia Sfântul Francisc în vederea construirii unei clădiri cu destinaţie de centru de zi
pentru copii care provin din familii defavorizate, care este stadiul lucrărilor sunt
voluntari care ar ajuta la lucrările de construcţii; se pare că se rezolvă problema
transportului deşeurilor menajere, locuitorii se tem că vor primi din nou facturi de plată.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: dl. consilier cred că se referă la
deciziile de impunere trimise la începutul anului privind impozitele şi taxele locale,
printre care se regăseşte şi taxa specială pentru gospodăriile care nu au contract cu
societatea care gestionează colectarea selectivă a deşeurilor. Problema deşeurilor
menajere nu este nici acum rezolvată, s-a publicat licitaţia pentru încheierea contractului
de salubrizare a oraşului, nu a depus nimeni nici o ofertă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: vom împrejmui terenul dat în administrare
fundaţiei, nu este gata proiectul, noi vom asigura infrastructura, vom emite autorizaţia
de construire, vor căuta antreprenorul care să realizeze obiectivul şi se apucă de lucrări.

În legătură cu colectarea deşeurilor cuprins în master plan – nu prea avansăm,
nimeni nu ne poate spune ceva concret, sunt doar două judeţe în ţară care au pus în
aplicare, în Bihor se recepţionează ultimele halde de gunoi neconforme, urmează
achiziţia publică pentru contractarea operatorului. La Borş există un operator la care s-
au asociat mai multe localităţi, dorim şi noi să ne asociem şi acest operator va colecta şi
în localitatea noastră deşeurile. Pozitiv este faptul că avem o staţie de sortare a
deşeurilor şi aici se va face selectarea în continuare. Am luat legătura cu un birou de
avocatură să vedem cum reuşim să reziliem contractul cu ASA pentru neîndeplinirea
clauzelor contractuale.



5

Festivalul „Zilele Salcâmului în Floare” a fost un succes, programe variate,
pentru toate categoriilor de vârstă şi doresc să mulţumesc celor care au contribuit la
organizare şi colaborare. D-na Suto Eva aţi publicat părerea Dvs. despre festival – deşi
nu aţi fost prezentă decât la vreo două programe, ceea ce aţi scris nu este nici pe departe
adevărat, consider că nu ar trebui să ponegriţi oraşul în care v-aţi născut şi trăiţi.

În legătură cu reţeaua de canalizare, nici în  prezent nu este cantitate suficientă
de apă reziduală ar fi nevoie de 300 mc, parametri sunt reprogramaţi pentru un program
de vară, la toamnă vor fi din nou probleme ar trebui o cantitate de peste 330 mc, vă rog
să popularizaţi şi convingeţi locuitorii să se racordeze la reţeaua de canalizare, în
prezent nu se percep taxe pentru racordare şi nici pentru canalizare.

De la 1 iulie se va mări şi indemnizaţia Dvs. conform salariului primarului şi
va fi de 5%, nu cum primiţi acum câte 5% pentru ședința comisiei, respectiv pentru
şedinţa ordinară a consiliului local.

D-na Suto Eva – am publicat pe ITTHON.MA părerea şi nu în ziarul Erinto al
cărui redactor şef sunt.

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

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


