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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 august 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 325/2017. Sunt prezenţi 14 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie,
(lipsește d-ra Boda Brigitta, dl. Torda Imre-Istvan, - consilieri locali şi dl. Karsai József-
Attila - viceprimar) și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na
Magyar Anna – Inspector în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Szabo Eva – din
partea 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 01 august 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi, adoptându-se Hotărârea nr.63/31 august 2017 care face parte integrantă
din prezentul proces-verbal.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi:

Pct.1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea contractului
de închiriere pentru sediu de partid.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Partidul Popular Maghiar din Transilvania – Erdélyi Magyar Néppárt –
Filiala Valea lui Mihai cere prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 5
(cinci) ani.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.64/31 august 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind repartizarea unei
locuinţe sociale.

Dna. Turucz Maria– consilier local: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Dna. Szilagyi Monika-Tunde solicită repartizarea unei
locuinţe sociale la parter din motive medicale.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.65/31 august 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de
soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea
locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul
Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)

Dna. Turucz Maria – consilier local: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Când s-a aflat taxa de închiriere mulţi au renunţat şi în
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prezent avem multe apartamente goale. Supunem aprobării o listă, deoarece sunt puţine
cereri, faţă de numărul de apartamente ce se eliberează.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.66/31 august 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Diverse:
COMISIA I. – dl. Krizsan Csaba – preşedinte al comisiei: au fost analizate

două cereri.
1. Dl. Sos Ede – solicită aprobarea accesului dinspre stradă în spaţiul

comercial ce intenţionează să deschidă în locuinţa sa. Comisia este de
acord cu accesul de intrare cu respectarea mărimii scării anterioare.

2. Dl. Polyik Laszlo – solicită acordul de principiu cumpărarea suprafeţei de
29 mp teren situat în oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr.7. Comisia
este de acord în cazul în care terenul este proprietatea oraşului Valea lui
Mihai şi cu respectarea legilor în vigoare.

COMISIA II – dl. Chiş Gheorghe – preşedinte al comisiei au fost analizate trei
cereri.

1. D-ra. Czegledi Iulia – renunţă la funcţia de secretar al comisiei II. Se
propune pentru funcţia de secretar dl. consilier local Horváth-Sándor
Krisztian care acceptă această funcţie pentru anul 2017, urmând ca în anul
2018 d-ra Czegledi Iulia să ocupe funcţia în continuare.

2. Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai – solicită modificarea
pragului minim de cotizare datorată de persoanele asistate sau de
susţinătorii legali ai acestora. Comisia propune întocmirea proiectului de
hotărâre pentru aprobarea modificării.

3. Dna. Pop Lavinia – solicită majorarea onorariului avocaţial lunar la suma
de 2.200 lei. Pentru a formula un punct de vedere comisia solicită o situaţie
privind numărul de cazuri pe rol, a celor finalizate în ultimele 12 luni.

COMISIA III. – dna. Turucz Maria – preşedinte al comisiei: au primit
solicitarea Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai privind modificarea
pragului minim de cotizare datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai
acestora, cerere pe care urmează să o dezbată în şedinţa de comisie.

D-na. Nemeth Elvira – consilier local: doresc să menţionez faptul că apa
potabilă ce curge din robinete este foarte murdară. Pe drumul spre Pasztorgaz nu se
poate circula. În ce stadiu se află asfaltarea străzii Vorosmarty Mihaly?

Dl. Nyako Iozsef – primar: în legătură cu problemele prezentate vă comunic
că pe drumul spre Pasztorgaz se fac nivelări de mai multe ori pe an. Pentru asfaltarea
străzii Vorosmarty Mihaly se solicită avizele necesare pentru întocmirea documentaţiei.
Pentru a îmbunătăţii calitatea apei este nevoie de o staţie de filtrare şi locuitorii oraşului
ar trebui cu toţii să se racordeze la reţeaua de alimentare cu apă fără a mai folosi
hidrofoare.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, INSPECTOR,
Csengeri Csongor –Antal Magyar Anna


