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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, 31 martie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.66/2016. Sunt prezenţi toți cei 17 consilieri în funcţie,  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.  Szilagyi Attila - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei prezenţi supune la 

vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

din data de 22 martie  2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi 

Ordinea de zi a şedinţei de azi, se aprobă în unanimitate, adoptându-se  Hotărârea 

nr.22/31 martie  2016 - 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. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Raportul anual al Primarului oraşului 

Valea lui Mihai, privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Valea lui 

Mihai. 

 

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui 

Mihai, asupra situaţiei gestionării bunurilor. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Raportul anual al Primarului oraşului 

Valea lui Mihai, asupra situaţiei gestionării bunurilor. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

orașului oraşului Valea lui Mihai.  

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

hotărâre. 

Dl. Chis Gheorghe – consilier: prezintă proiectul de hotărâre: s-au majorat 

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru plata unei părți din investiția Construcție 

alelier școală la Colegiul agricol nr.1 Valea lui Mihai, respectiv au fost repartizate sume 

reprezentând drepturile de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă. 

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.23/31 martie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 
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Pct.4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de 

identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete 

sociale pentru grădiniţe copiilor proveniţi din familii defavorizate şi de soluţionare a 

situaţiilor identificate. 

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

hotărâre. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier: nu se știe în ce măsură stimulentul 

educaţional va motiva familiile defavorizate să îşi aducă zilnic copiii la grădiniţă., cei 

mai săraci copii au acum şanse mai mari să se înscrie la şcoală. Vom vedea de aici 

încolo prin punerea în aplicare a legii dacă se vor produce modificări în bine. 

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.24/31 martie 2016,  care face parte 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 2016.  

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

hotărâre. 

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.25/31 martie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.6 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.  

Planul de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din orașul Valea lui Mihai 

a fost aprobat în anul 2015, este necesar actualizarea acestuia în urma modificărilor 

intervenite 

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.26/31 martie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.7 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 2016.  

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

hotărâre.  

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.27/31 martie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre prelungirea unui contract de 

închiriere locuinţă socială.  

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

hotărâre iniţiat. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: după cum aţi văzut pe ordinea de zi 

sunt două propuneri de prelungire a unui  contract de închiriere locuință socială pe o 

perioadă de 5 ani și a unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pe un an, deoarece 

titularii au împlinit vârsta de 35 de ani şi bineînțeles şi taxa de închiriere va fi mai mare.  
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Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.28/31 martie 2016,  care face parte din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 9 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract 

de închiriere locuință tip ANL.. 

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

hotărâre. Nu sunt observaţii la proiectul de hotărâre iniţiat. 

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

Hotărârea nr. 29/31 martie 2016, parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 10: Diverse: 

CERERI: 

Comisia I: Dl.Chis Gheorghe – președinte comisie I 

1. Dl. Kovacs Istvan în calitate de proprietar al terenului  situat pe str. Kolcsei 

Ferenc nr.3 pe care este construită o clădire ce aparține primăriei face 

propunerea de a cumpăra sau închiria terenul pe care se află construcția - 

pentru terenul respectiv în anul 2014 a mai fost depusă cerere din partea 

dlui. Szilagyi Istvan – comisia propune stabilirea situației juridice a 

terenului. 

2. Din partea Școlii cu clasele I-VIII Zelk Zolan s-a solicitat cuprinderea în 

buget a fondurilor necesare  pentru plata stimulentelor educaţionale sub 

forma tichetelor sociale pentru grădiniţă – s-a rectificat bugetul. 

Dl.Chis Gheorghe – consilier: cererile pe care le-am primit sunt din partea 

asociațiilor și fundațiilor pentru acordarea de sponsorizări. Până în prezent comisia nu a 

decis asupra beneficiarilor și a cuantumului acordării. 

Dra Czegledi Iulia – consilier: sunt 11 cereri depuse pentru acordare 

dintre care precizările asociației pensionarilor, ERMISZ și Silver trebuie să le primesc 

de la dl.consilier Kovacs Attila. Nu toate fundațiile au depus decontul asupra 

cheltuielilor efecuate din sumele primite și dacă acestea au fost folosite pentru scopul 

acordat. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: deși în contractul de sponsorizare 

este stipulat concret  acest fapt. Asociația sportivă Transbuldex cere acordarea 

sprijinului financiar cât mai repede posibil pentru că ar avea nevoie de suma de 35.000 

lei de Zilele salcâmuluiu în floare. 

Dl. Gazsi Ianos Zsolt – consilier: este important ca sumele primite să fie 

utilizate de către beneficiari în scopul primit. 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: fiecare beneficiar trebuie să depună 

decontul financiar dar să prezinte și un raport de activitate care să fie adusă la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul orașului. 

Dl.Chis Gheorghe – consilier: bilanțul contabil pentru anul precedent se 

depun până la finele lunii aprilie a.c. la finanțe. 

Dl.Kovacs Attila – consilier: către noi deconturile să fie depuse mai 

devreme pentru a putea decide dacă în anul în curs mai pot beneficia de sponsorizări.  

 

Comisia II: Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisie II: am avut solicitări din 

partea crescătorilor de bovine pentru concesionare pășune și grajdul 

Vizimalom. 
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  Dl. Nyako Iozsef – primar: nu s-a decis cum și cine va exploata pășunea și 

 situația de la Vizimalom se va rezolva în curând. 

Dl. Krizsan Csaba – consilier: vin cu o solicitare din partea Colegiului 

Agricol nr.1.  Prin adresa pe care am primit-o astăzi ni se dă posibilitatea de a participa 

la un campionat european de fotbal pentru liceele cu profil agricol în Franța în perioada 

11 – 13 mai 2016. Prin asociația Gladiatorok sau Pro Lyceum intenţionăm să depunem 

o cerere pentru a ne sprijini cu suma de 2000 – 2500 €, dacă în principiu sunteți de 

acord cu sponsorizarea acestui proiect  și să decideți în ședința consiliului local din luna 

aprilie. 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: depuneți solicitarea şi vom hotărî. 

 

Comisia IV: Dl. Gazsi Ianos Zsolt – preşedinte comisie IV: 

1. Fundația Sfântul Francisc ne mulțumește pentru sprijinul acordat pentru 

copii care provin din familii nevoiaşe din cartierul Bank utca și solicită 

alocarea unei sume de 25.000 lei din bugetul local pentru a ajuta în 

continuare aceste familii prin asigurarea unei mase calde copiilor în fiecare 

zi – propunerea comisiei este de a se aloca această sumă, se va reveni 

asupra cererii când se vor aloca sumele pentru fundaţii şi asociaţii. 

2. Cererea dnei Lucaci Ileana prin care solicită acordarea unei locunțe sociale 

cu o cameră este respinsă de comisie din motivul că deține în proprietate o 

casă de locuit.. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: V-am informat cu mai multe ocazii despre 

măsurile stabilite de Curtea de conturi. S-a constituit acea comisie de cercetare 

administrativă în urma raportului Curţii de conturi pentru stabilirea prejudiciului de 

1.560.000 mii lei şi a persoanei/persoanelor vinovate de cauzarea prejudiciului. Întrucât 

Comisia nu a nominalizat persoana sau persoanele vinovate, am depus cerere de 

chemare în judecată a fostului primar şi a fostului şef birou contabilitate, instanţa va 

decide cine se face vinovat. 

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    pt.SECRETAR,                                                                                                                                                        

              Szilagyi Attila                                        Magyar Anna 


