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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 iulie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.114/2019. Sunt prezenţi 12 din totalul de 16 consilieri în funcţie (lipsesc 

motivat: dl. Karsai Jozsef  Attila  – viceprimar, dl. Krizsan Csaba Geza – consilier local, 

dl. Nagy Laszlo – consilier local și dl. Torda Imre Istvan – consilier local ), dl. Kovács 

Attila care urmează a fi validat ca şi consilier local și 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. Popa Florin-Viorel - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei prezenţi și 

supune la vot Ordinea de zi: a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai, din 31 iulie 2019, cu suplimentarea acesteia cu   Proiectul  de hotărâre privind 

validarea mandatului de consilier local a d-lui Kovacs Attila care se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se  Hotărârea nr.58/31 iulie  2019 - parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 iunie 2019. .Președintele de ședință 

supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al oraşului Valea 

lui Mihai din data de 26 iunie  2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal 

care se aprobă în unanimitate, adoptându-se  Hotărârea nr.59/31 iulie  2019 - parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

 Pct.3 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea asistenţilor personali ai 

persoanelor încadrate în gradul de handicap grav din oraşul Valea lui Mihai – semestrul 

I. 2019. Raportul a fost întocmit de d-na Magyar Anna – inspector superior în aparatul 

de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, compartiment resurse umane. 

  

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local al d-lui Kovacs Attila. Se prezintă procesul-verbal al comisiei de validare 

şi confirmarea UDMR cu privire la apartenenţa d-lui Kovacs la partid. 

 Dl. Kovacs Attila  depune jurământul cu formula religioasă. Consiliul Local 

validează mandatul de consilier local al d-lui Kovacs Attila şi ia act de depunerea 

jurământului, cu 12 voturi pentru adoptându-se  Hotărârea nr.60/31 iulie  2019 - parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și A.D.I. Agenția de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Bihor în vederea realizării obiectivelor de investiții: „Reparaţii 

acoperiș - clădirea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4” , 

„Realizarea pavajului în curtea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai”  şi 

„Achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, 

Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea 

lui Mihai”, precum şi aprobarea dării în folosință gratuită către A.D.I. Agenția de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a imobilului – Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui 

Mihai. 

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

hotărâre. 

Dna. Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier: de ce la clădirea școlii de pe 

str.Worosmarty Mihaly nu se fac reparații și de ce nu se amenajează curtea școlii care 

este într-o stare de nedescris? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: rezistența clădirii nu permite executarea de  

lucrări de construcții. Am primit suma de 34.000 lei pentru reparații capitale care se 

execută în această vacanță. Vreau să vă aduc la cunoștință că a fost reparat gardul la 

cimitirul evreiesc. Vrem să amenajăm spații verzi și locuri de parcare pentru 

autoturismele cu care sosesc cetățenii la înmormântări. 

Dl.Csengeri Csongor – consilier: în calitate de director trebuie să vă spun că 

la această clădire au fost schimbate ușile și geamurile de la clase precum și ușa de 

intrare. Punctul sanitar și toaleta este amenajată în interiorul clădirii nu ca ănainte în 

curte. Sistemul de încălzire este cea mai performantă dintre toate clădirile care aparțin 

școlii.Din suma prea mică  alocată pentru reparații vom efectua zugrăveli și lucrări de 

curățenie pentru începerea anului școlar. 

Dl. Baricz Nanasi Ferenc – consilier: sper ca lucrarea să fie terminată la timp 

pentru că suntem deja în luna august. 

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.61/31 iulie 2019 -   parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

orașului Valea lui Mihai pe anul 2019. 

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

hotărâre. 

Dl. Chis Gheorghe - Cristian – consilier: bugetul orașului Valea lui Mihai a 

fost rectificat cu suma de 7.000 lei atât la partea de venituri  cât și la partea de cheltuieli 

Taxele judiciare de timbru, se majorează cu suma de 7.000 lei, ca urmare a încasărilor 

peste prevederile bugetare ale primului semestru pe anul 2019. La partea de cheltuieli 

am efectuat virări de credite între capitolele bugetare, respectiv 146.000 lei la 

transporturi și 111.000 lei la protecția mediului. 

Dna. Nemeth Elvira-Ibolyo – consilier: ce se înțelege prin protecția 

mediului? 

 

. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar:suma de 111.000 lei pentru protecția mediului 

reprezintă achiziția unor recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și 

suma de 146.000lei la transporturi achiziția obiectivului Repararea și întreținerea 

intersecțiilor străzilor Bathori Istvan cu Kazinczy Ferenc și Pazmany Peter cu Marton 

Aron, orașul Valea lui Mihai. 

Proiectul supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.62/31 iulie 2019  -  parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct. 7: Diverse: 

CERERI: 

Comisia I: Pap Sándor-György – consilier: cererea adresată comisiei va fi 

rediscutată. 

 

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. 

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

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   pt.SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                                        

    Popa Florin -Viorel                                             Magyar Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


