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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, 19 decembrie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.239/2018. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie 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,

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – 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 13 decembrie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum
şi Ordinea de zi al şedinţei din 19 decembrie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.99/19
decembrie 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de
masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate
publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum
şi a preţurilor de vânzare a acesteia

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Preţul unui mc de lemne de foc va fi tot de 235 lei, iar lemnele cu
diametru mai mare de 24 cm va fi scos la licitaţie de către administratorul pădurilor. Nu
sunt obiecţiuni.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.100/19 decembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului
Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de  Evidență a Persoanelor al
orașului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Sunt propuse trei modificări cu privire la înfiinţarea Direcţiei de
asistenţă socială, a compartimentului transport local şi taximetrie şi transformarea unui
post contractual de la achiziţii publicii în funcţie publică.

Nu sunt obiecţiuni la proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.101/19 decembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea: proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de
închiriere locuinţe tip ANL.
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Nu sunt obiecţiuni la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate adoptându-se
Hotărârea nr.102/19 decembrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre.

Situaţia d-nei Pal Katalin-Zsuzsanna – dosarul nu este complet întrucât nu a
depus declaraţia solicitată de lege referitoare la imobilele deţinute în proprietate după
1990, deoarece după ce i s-a repartizat o locuinţă socială, s-a căsătorit cu numitul Pal
Laszlo care a avut în proprietate un imobil cu destinaţia de locuinţă pe care a înstrăinat-
o la divorţul de prima soţie şi nu sunt îndreptăţiţi la o locuinţă socială.

Art.1 - Anexa nr.1 lista cu persoanele îndreptăţite se aprobă în unanimitate –
art.2 – Anexa nr.2 cu cererile respinse – nu se aprobă

Proiectul de hotărâre supus votului – fără art.2 – Anexa nr.2, se aprobă în
unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.103/19 decembrie 2018 care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Diverse
Comisia I: dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei:
1. Lecz Katalin solicită prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu

altă destinaţie decât locuinţă, din incinta pieţei vechi, în care funcţionează atelierul de
ceasornicărie şi reparat biciclete – propunerea comisiei de prelungire a contractului de
închiriere cu mărirea taxei de închiriere – se aprobă în unanimitate.

Comisia II: dl. Chiş Gheorghe – preşedintele comisiei
1. Tuef Zsolt – solicită ajutor financiar pentru casa distrusă prin incendiu – se

va rezolva prin dispoziţie a primarului;
2. Asociaţia femeilor ortodoxe şi Fundația Sf. mare mucenic ___solicită un

sprijin financiar pentru cadouri bolnavilor de la centrul de asistenţă medico-socială şi
copiii nevoiaşi, întrucât cererea a fost depusă în această lună, în acest moment nu mai
avem posibilitatea rectificării bugetului.

Comisia III: D-na Turucz Maria: nu au fost cereri de analizat
Comisia IV: D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei:
nu au fost cereri de analizat. Doresc să vă aduc la cunoştinţă o situaţie

reclamată de persoane din localitate: copiii sunt opriţi pe stradă de către persoane străine
care coboară din maşini cu nr. de SM, cu geamuri fumurii, ademeniţi cu dulciuri să
plece cu ei. Părinţii acestor copii sunt de acord să şi plătească pentru supraveghere.

Dl. Nyako Iozsef – primar: trebuie anunţată poliţia – am schimbat camerele de
supraveghere din oraş, ar fi bine ca nişte să existe voluntari şi împreună cu poliţia să
acţioneze în asemenea cazuri dar din păcate nu există legislaţie în acest sens. Populaţia
trebuie informată să fie atenţi la copiii noştri.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: am auzit şi eu despre această situaţie,
camerele să fie amplasate în locuri strategice, diriginţii să le atragă copiilor atenţia să nu
primească nimic de la străini şi să nu se urce în maşină străină.

Am anunţat poliţia în aceeaşi zi împreună cu părintele care a fost la mine.
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Dl. Baricz Ferenc – consilier local: clădirile din centru sunt păzite sau sunt
supravegheate video, dar paza clădirilor şcolii din alte cartiere nu este asigurată.

Drumurile pe străzile laterale sunt pline de gheaţă.
Am primit o scrisoare de la Primăria oraşului pe numele Nanasi Zoltan –

acesta a fost socrul meu care este decedat şi nu a avut proprietăţi în Valea lui Mihai, nu
ştim ce înseamnă acest lucru.

Dl. Nyako Iozsef – primar: este notificare pentru racordare la canalizare pe
străzile pe care există reţea, probabil că dl. Nanasi a fost titular al contractului de
racordare la apă şi nu aţi solicitat modificarea, iar în baza de date a serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare, figurează acest nume.

Dl. Chiş Gheprghe – consilier local: despre problema cu ademenirea copiilor
cu dulciuri pentru prima dată am auzit la Cluj de cca 2 ani la Iulius Mall, aceste
persoane nu acţionează în şcoli ci în locuri aglomerate, unde copii sunt singuri.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: pentru toate clădirile şcolii din
cartiere căutăm metode de pază, avem 14 clădiri în care se desfăşoară cursuri preşcolare
sau şcolare, nu văd cum vom reuşi, bineînţeles orice metodă ne costă.

D-na Nemeth Elvira – preşedinte de şedinţă: care este situaţia cu colectarea
deşeurilor, ce se va întâmpla după 31 decembrie?

Dl. Nyako Iozsef – primar: a fost depusă o singură oferta, astăzi se verifică
oferta, încă se lucrează – sperăm că în curând vom avea un rezultat.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: după câte ştim există un proiect la nivel
de judeţ aprobat la finanţare.

Mulţumesc comisiei pentru colaborare, d-nei secretar, d-lui primar, tuturor
colegilor, vă doresc sărbători fericite şi La mulţi ani!

Dl. Nyako Iozsef – primar: deşi nu totdeauna am fost pe aceeaşi lungime de
undă – am lucrat şi vom lucra în continuare să fie bine pentru localitate, vă mulţumesc
pentru votul Dvs. pentru proiectele de hotărâri iniţiate, vă mulţumesc pentru munca
depusă – veţi găsi în ziar lista cererilor depuse pentru finanţare şi proiectele viitoare.

Dl. Pap Sandor – consilier local: în numele EMNP-MPPT urează sărbători
fericite, consideră că ar trebui să ne gândim la o asociere asemenea celor patru
municipii, respectiv Oradea, Arad, Timişoara şi Cluj.

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: mulţumeşte pentru activitatea colegilor
din anul 2018, aţi văzut că centrul este amenajat pentru sărbătorile de iarnă, vă aşteptăm
în noaptea de revelion să sărbătorim împreună trecerea în noul an.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Nemeth Elvira-Iboyo Todor Maria


