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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, 26 iunie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.92/2019. Sunt prezenţi 16 consilieri locali în funcţie – lipseşte d-na Turucz 

Maria – consilier local, precum 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, Szabo Eva - din partea www.erinto.ro. 

 

Dl. Popa Florin-Viorel – 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 iunie  2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi 

Ordinea de zi al şedinţei din 26 iunie 2019 cu introducerea unui punct pe Ordinea de zi 

privind prezentarea Raportului de control cu privire la constatările şi concluziile 

rezultate în urma activităţii de îndrumare, verificare şi control care s-a efectuat la sediul 

autorităţii publice locale al oraşului Valea lui Mihai, din data de 12 martie 2019, 

proiectul Ordinii de zi se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.51/26 iunie 

2019,  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Se prezintă Raportului de control cu privire la 

constatările şi concluziile rezultate în urma activităţii de îndrumare, verificare şi control 

care s-a efectuat la sediul autorităţii publice locale al oraşului Valea lui Mihai, din data 

de 12 martie 2019. Nu sunt discuţii, obiecţiuni, propuneri. 

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

Discuţii dacă sunt? Nu sunt. 

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

Hotărârea nr. 52/26 iunie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp 

situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13 pentru extindere construcţii, în 

favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA 

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

hotărâre iniţiat.  

Discuţii dacă sunt? Nu sunt. 
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Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 53/26 iunie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual 

de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe 

secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2018. 

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

hotărâre iniţiat.  

Discuţii dacă sunt? Nu sunt. 

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

Hotărârea nr. 54/26 iunie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct. 5: Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 

produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Am ezitat să propun un proiect de hotărâre pentru că am crezut că 

întreprinzătorii poate ar putea oferi servicii mai de calitate în acest domeniu, dar 

studiind problema nu este aşa, dar nici alte u.a.t. - uri nu şi-au asumat această 

responsabilitate, aceasta rămâne în competenţa Consiliului Judeţean, activitatea rămâne 

să funcţioneze pe mai departe ca şi până acum, deşi produsele nu corespund din punct 

de vedere al calităţii. Sunt programe-pilot la mai multe şcoli copiii primesc mâncare 

gătită şi ar fi bine să se introducă în toate şcolile şi nu ar mai fi probleme, copiii ar 

mânca mâncare proaspătă gătită de personal calificat în ziua respectivă.  

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: 40 % dintre copiii din localitate 

au nevoie de acest sprijin, familia nu le poate asigura mâncarea zilnică, dar produsele nu 

corespund şi copiii nu le mănâncă, le aruncă. Ar trebui să ne ocupăm noi pe plan local 

de achiziţionarea produselor copii să primească un corn sau produse de patiserie bune la 

gust pe care copiii să le mănânce cu poftă nu să le arunce sau chiar servirea unei mese 

calde, pentru că mulţi copii provin din familii nevoiaşe. 

 Dl. Nyako Iozsef – primar: masa caldă se asigură pentru copiii care 

frecventează grădiniţa cu program prelungit sau clasele step-by-step care rămân la 

grădiniţă sau şcoală şi după masa. Nu se poate exclude nici un ofertant pe motivul că nu 

este din localitate. 

Dl. Csengeri Csongor-Antal – consilier local: legislaţia prevede ca aceste 

produse să nu conțină elemente folosite de brutării sau fabricile de lapte de ex: 

conservanţi, coloranţi, etc., să fie inscripţionate asigurat de Guvernul României, şi 

aceste cerinţe îi dreptul producătorului să participe la acest program. În cadrul achiziţiei 

nu poţi exclude oferte, nu poţi pune condiţia ca ofertanţii să fie numai întreprinzători 

locali, de asemene sunt probleme cu plata sumele nu se virează la timp, iar noi rămânem 

cu datoria. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: aş avea o propunere să se 

găsească o modalitate ca autorităţile publice locale să asigure mâncare caldă. Dacă este 

posibilă asigurarea mesei pentru clasele step-by-step, să se extindă şi pentru celelalte 

clase – ar fi o investiţie pentru viitor, sunt mulţi copii care acasă nu au ce mânca. Dacă 

nu este posibil, să se facă cuptoare şi învăţătoarele să facă produse de casă. 
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D-na Gabor Eva – consilier local: mâncare caldă se acordă pentru copiii care 

rămân după masa până la orele 16,00, doar clasele step-by-step şi grădiniţa cu program 

prelungit. Secţia română a încercat să pornească un program after-school s-a întocmit 

dosarul dar propunerea a fost respinsă de ISJ. Ar fi nevoie pentru toţi copiii nu numai 

pentru cei de pe cartierul Băncii, din păcate sunt părinţi care nu ştiu scrie sau să citească 

şi nu-i pot ajuta pe elevi. Ar trebui să se găsească o modalitate, sunt multe cazuri sociale 

care acasă nu primesc nici un sprijin din partea părinţilor. 

Clădirea de pe strada Marton Aron unde sunt săli de clasă şi sală de sport 

modernă a cui este? Este proprietatea parohiei reformate? Este imposibil să închiriem 

această clădire pentru acest scop? Clădirea este renovată, dar nu este folosită. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: parohia plăteşte impozite pentru clădire, 

ar fi dat imobilul gratuit să nu piardă copiii care au frecventat şcoala step-by-step în 

acea clădire. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: ar trebui să vedem împreună cu 

Ministerul Învăţământului şi Inspectoratul Şcolar cum se pot înfiinţa activităţi after-

school, dacă Dvs. cadrele didactice consideraţi că este necesar. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: activităţile after school sunt solicitate 

de către acei părinţi care lucrează şi nu se pot ocupa de copii. S-a întocmit documentaţia 

pentru asemenea grupe, dar cel puţin o grupă trebuie să funcţioneze pe bază de 

voluntariat, să nu plătească nici părinţii, nici copiii şi nici cadrele didactice să nu fie 

plătite. Voluntariatul nu funcţionează. ISJ a restituit dosarul pentru că trebuia să avem 

acordul cadrelor didactice că un an lucrează voluntar – nu am obţinut toate semnăturile. 

Am avut copii care este la step-by-step şi nu cunoştea mâncarea gătită, nu a ştiut să 

mănânce cu lingura. Trebuie să asigurăm loc de servire a mesei pentru 1200 de copii, 

asigurată infrastructura, normele sanitare şi sanitar-veterinare sunt foarte stricte – am 

văzut care au fost cerinţele pentru acea sală de mese pentru 80 de copii. 

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

Hotărârea nr. 55/26 iunie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. 

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

proiectul de hotărâre. Ulterior, după întocmirea Raportului de către comisia de 

soluţionare a solicitărilor de locuinţe, s-a mai depus o cerere pentru prelungirea unui 

contract de închiriere încheiat cu dl. Stefan Janos, rog să fiţi de acord cu completarea 

proiectului de hotărâre cu încă o prelungire de la data de 15 august pe o perioadă de 1 an 

Discuţii dacă sunt? Nu sunt. 

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

Hotărârea nr. 56/26 iunie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţe sociale. 

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

proiectul de hotărâre.  

Discuţii dacă sunt? Nu sunt. 

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

Hotărârea nr. 57/26 iunie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Pct. 8: Diverse:  

Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei I: la această comisie nu au fost 

depuse cereri. 

COMISIA II. – Dl.Chiş Gheorghe-Cristian – preşedintele comisiei:   

- A fost analizată comunicarea Camerei de conturi cu privire la prelungirea 

termenului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controlului din anul 

precedent. 

- Cererea din partea Asociaţiei culturale Piros Rozsa privind acordarea de 

finanțări din bugetul local – se va discuta împreună cu celelalte cerere din 

partea asociaţiilor şi fundaţiilor. 

COMISIA III. Dl. Torda Imre-Istvan – secretarul comisiei: Nu sunt cereri. 

- Am discutat în şedinţa comisiei, sunt 10 mc lemne tăiate din centrul 

oraşului – am solicitat propuneri, în prezent avem patru propuneri, mai 

avem nevoie de şase propuneri 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: chiar dacă vor fi mai multe propuneri, 

la depozitul de pe str. Breslelor, mai avem lemne confiscate din furturi, de asemenea  

urmează să se mai taie pomi. Aşa s-a făcut şi în anii trecuţi, lemnele ajung la persoane 

nevoiaşe, nu la colegii noştri sau la conducerea oraşului aşa cum de multe ori am fost 

acuzaţi. 

COMISIA IV – nu sunt cereri. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: dacă se ştie în curtea blocurilor 

ANL este plin de gândaci, am primit mai multe reclamaţii.  

O altă problemă – se zvoneşte că o fetiţă a căzut pe coridor şi şi-a fracturat 

piciorul, care este adevărul. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: în acest an nu am cheltuit din buget 

pentru deratizare şi dezinsecţie, să vedem contul de încheiere pe sem. I. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: s-a întâmplat în curtea şcolii, eleva nu 

a fost la şcoală de un an, se recuperează greu, s-au organizat şi strângeri de fonduri 

pentru recuperare, să sperăm că îşi va reveni curând. 

 

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

prezentul proces-verbal. 

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                              

          Popa Florin-Viorel                            Todor Maria  

 

 


