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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 octombrie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.198/2018. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17
consilieri locali în funcţie (lipseşte nemotivat dl. Horvath Sandor-Krisztian)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 – responsabil
mass media, d-na Szabo Eva – din partea Erinto.

Dl. Nagy Laszlo – 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 15
octombrie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de
zi al şedinţei din 31 octombrie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.81/31 octombrie
2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului
de Mobilitate Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Acest plan a fost întocmit în 2017, au fost introduse nişte modificări
formale nu de conţinut, aceasta este varianta finală. Nu sunt obiecţiuni cu privire la
proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.82/31 octombrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
actualizat: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,
precum şi actualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiect, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.26/2018

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Proiectul pentru a fi acceptat pentru finanţare, este în faza de verificare,
în urma clarificărilor transmise s-au solicitat mici modificări.

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

Hotărârea nr.83/31 octombrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al
Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Documentaţia a fost întocmită de specialistul nostru şi este necesară
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pentru licitaţia de atribuire a contractului de prestări servicii. Aţi avut posibilitatea să
studiaţi caietul de sarcini, dacă nu vom face colectare selectivă a deşeurilor vom plăti
mai mult. Acesta este un proiect, dacă consideraţi că necesită modificări în limita legii
puteţi face propuneri înainte de adoptarea hotărârii.

Dl. Karsai Jozse-Attila – viceprimar: propun ca la alin. (2) al art.44 din
Caietul de sarcini propun să se modifice în sensul ca deşeurile reciclabile se vor colecta
gratuit, săptămânal, nu de 4 ori pe lună, deoarece sunt luni în care sunt cinci săptămâni
sau 4 săptămâni şi jumătate.

Dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local: dacă am înţeles se va da o pubelă
pentru gunoi menajer şi pentru restul de deşeuri de carto, sticlă, plastic se va colecta în
saci şi transportat fără plată.

Dl. Nyako Iozsef – primar: există un pachet de bază şi ce depăşeşte acest
pachet se va plăti tariful penalizator.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: cât este pachetul de bază?
Dl. Nyako Iozsef – primar: 30 kg/lună, pentru ce depăşeşte se va plăti tarif

penalizator.
D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: în bani, cât costă acest pachet de

bază?
Dl. Nyako Iozsef – primar: deocamdată nu avem de unde să ştim, pentru

aceasta se scoate la licitaţie.
Dl. Karsai Jozse-Attila – viceprimar: cu cât avem mai multe pretenţii, cu atât

va fi mai scump. Tariful îl vom cunoaşte după evaluarea ofertelor depuse la licitaţie.
Dacă utilizatorii consideră că din cauza deşeurilor puse în sacii de plastic eventual se
sparge, poate pune sacul în orice, asta nu înseamnă că prestatorul nu va colecta deşeurile
respective, pentru că sunt puse în altceva.

Dl. Nyako Iozsef – primar: s-a ales varianta sacilor pentru că este mai ieftin,
posibil ca prestatorul să ofere altceva, care probabil va costa mai mult, întradevăr sacii
se pun în stradă, câinii îi rup, deşeurile se împrăştie, să vedem ce ni se va oferi. Preţul va
fi introdus în ofertele prestatorilor care vor participa la licitație, să sperăm că vor fi cât
de mulţi să putem alege varianta cea mai bună.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate cu modificarea
propusă de dl. Viceprimar, adoptându-se Hotărârea nr.84/31 octombrie 2018 care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de
dezvoltare aferentă trimestrului II 2018.

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

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

Hotărârea nr.85/31 octombrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea
unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum şi repartizarea unor locuinţe tip
A.N.L.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă referatul de aprobare la
proiectul de hotărâre iniţiat. Propunerile de repartizare respectă lista de priorităţi



3

aprobată în şedinţa ordinară din luna septembrie, împreună cu rezilierile propuse rămâne
o singură locuinţă neocupată, consider că stăm bine faţă de locuinţele sociale.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.86/31 octombrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea
unor contracte de închiriere locuinţe sociale

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

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.87/31 octombrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Diverse.
Comisia I: nu a primit petiţii pentru analiză.
Comisia II: nu a primit petiţii pentru analiză.
Comisia III – nu a primit petiţii pentru analiză.
Comisia IV – D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: am primit o notificare

de la Ministerul Educaţiei Naţionale prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că
începând din anul şcolar 23018-2019, denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar
Colegiul Agri8col nr.1 – Valea lui Mihai se revocă prin Ordin al ministrului şi să
actualizăm reţeaua şcolară cu noua denumire Liceul Tehnologic nr.1 Valea lui Mihai.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: doresc să vă informez, dar oricum voi
depune şi în scris, având în vedere că Şcoala Gimnazială a primit în administrare o
clădire în care să funcţioneze biblioteca şcolară şi sala de mese, am încheiat contract
pentru mobilier special în bucătărie, sâmbătă expiră contractul şi nu au livrat nimic,
juriștii ne-au sfătuit să mai aşteptăm vreo două săptămâni şi dacă nu onorează comanda
să-i acţionăm în instanţă.

O altă problemă, probabil este şi greşeala mea, în contractul de administrare a
clădirii de pe str. Ady Endre aprobat prin HCL, clădirea are destinaţia de bibliotecă
şcolară şi sală de mese pentru elevii claselor step by step, ceea ce presupune că alţi elevi
nu o vor putea folosi. Propunerea mea ar fi să se modifice contractul în sensul ca
destinaţia să fie de sală de mese pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”, sala să
fie folosită şi pentru alte evenimente nu numai pentru copiii din clasele step by step. Am
putea iniţia un proiect after school, sau dacă sunt elevi navetişti termină cursurile la
orele 13 şi au alte activităţi extraşcolare – antrenamente, repetiţii cu corul, etc. - doresc
să ia o masă de prânz contra-cost, ori profesorilor navetişti,  să le oferim această
posibilitate. Voi depune în scris o solicitare ca în contractul de administrare să se
menţioneze destinaţia în acest sens.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul
că începând de luna viitoare reluăm acţiunea de colectare a resturilor vegetale de la
populaţie, vă rog să popularizaţi să putem colecta cât mai multe resturi vegetale de la
gospodăriile populaţiei. Graficul de colectare va fi la fel ca şi în primăvară se pare că a
funcţionat bine, începând de miercurea viitoare, timp de trei săptămâni pe trei zone.

Dl. Popa Florin – consilier local: doresc aş avea o observaţie cu privire la
intersecţia dintre străzile Kazinczy Ferenc cu Munkacsi Mihaly, există o intrare cu sens
unic şi ieşire cu ambele sensuri. Acolo degeaba există o oglindă nu este vizibilitate,
parchează maşinile. Propun să se inverseze sensurile, cu restricţie pentru maşinile mici
pentru că acestea nu au vizibilitate.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: s-a studiat problema de către comisia care
răspunde de circulaţia din oraş, nu există această posibilitate. Soluţia ar fi să se interzică
parcarea maşinilor în faţa magazinului,

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: atunci când s-au stabilit aceste sensuri,
comisia a analizat situaţia, membru al aceste comisii este şi un poliţist de la biroul rutier,
am fost la faţa locului şi s-a constatat că această variantă este cea mai bună, nu este
perfectă dar este mai bună. Oglinda montată este de cele mai mari dimensiuni care pot fi
utilizate pentru circulaţie, dar nu este suficient. Am făcut sesizare la poliţia rutieră să se
acorde atenţie sporită acestei porţiuni de drum, maşinile se opresc pe trecerea de pietoni,
se opresc în intersecţie. Am fost întrebaţi de ce nu punem indicatoare rutiere pentru
oprire interzisă, nu s-a montat pentru că potrivit legii nu ai voie să opreşti la o anumită
distanţă de intersecţie.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: există două posibilităţi de rezolvare a
problemei: poliţia rutieră sau semaforul, întrucât în oraş nu avem poliţie rutieră şi nu are
cine să stea dimineaţa în intersecţie, rămâne singura soluţie – montarea unui semafor.
Nu este o sumă prea mare să achiziţionăm un semafor şi să-l punem în funcţiune.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: propune montarea de semafoare şi în
centrul oraşului.

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: aceasta ar fi o rezolvare dar nu
se poate realiza de pe o zi pe alta şi probleme sunt de pe acum care trebuie rezolvate
imediat. Aş propune să se monteze stâlpi de delimitare a carosabilului, pentru a
împiedica parcarea autovehiculelor care reduc vizibilitatea în intersecţie.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: putem să încercăm vom verifica
posibilitatea delimitării carosabilului de trotuar. Iar în bugetul de anul viitor se poate
cuprinde sumele necesare pentru montarea de semafoare. Probabil că dacă toţi
participanţii la trafic ar respecta regulile de circulaţie nu ar fi aceste ambuteiaje pe
drumuri, în special dimineaţa când sunt duşi copiii la şcoală şi se merge la serviciu, toţi
se grăbesc, caută modalitatea de a ajunge mai repede.

Dl. Nagy Laszlo – preşedinte de şedinţă: este greu de ieşit şi de pe strada
Ştrandului şi mai sunt multe străzi în asemenea situaţie.

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: pe străzile care se asfaltează
imediat să se monteze şi indicatoare rutiere, participanții la trafic nu cunosc prioritatea
de dreapta sau nu vor s-o cunoască.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: din păcate mulţi cred consideră că
drumurile de categorie superioară sunt prioritare, de exemplu cel care vine de pe un
drum asfaltat arte prioritate faţă de cel de pe drumul pietruit, urmat de drumul de
pământ, deşi nu este aşa pentru că este posibil că trebuie să acorde prioritate de dreapta
cel care vine de pe un drum asfaltat celui care vine de pe un drum de pământ.

Dl. Nyako Iozsef – primar: Pe cele patru străzi care se asfaltează vor fi
montate 74 de indicatoare rutiere, important va fi să fie respectate regulile de circulaţie.

Vor fi şi unele modificări, lângă PECO am cerut să se facă o bandă de
staţionare, iar la ieşirea din staţia de carburanţi vom face un trotuar şi vom pune stâlpi
pentru delimitarea carosabilului, deoarece maşinile parcate în faţă la Papaya
îngreunează vizibilitate la ieşirea de pe str. Erkel Ferenc. Trebuie să rezolvăm şi
parcarea maşinilor puse de vânzare. Altă problemă sunt autovehiculele care transportă
muncitori în străinătate, tot la staţia de carburanţi este întâlnirea, din care au făcut o
adevărată staţie de autobuz. Sunt două firme care se interesează de taximetrie în oraş,
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avem patru locuri de parcare din punct de vedere topografic, dorim să le amenajăm să
desfiinţăm taximetria clandestină.

Dl. Nagy Laszlo – preşedinte de şedinţă: la această temă aş dori să completez
că ar trebui o bandă şi la intrarea pe str. Arany Janos spre magazinul Pennyi, măcar
semnalizat pentru ca la intrare să nu fie nevoie de intrarea în sensul giratoriu pentru a
intra spre PENNY. Drumul este destul de lat pentru a se marca o bandă de staţionare
pentru a vira spre stânga fără probleme.

Dl. Nyako Iozsef – primar: în cadrul programului PNDL este finanţată
realizarea canalizării menajere a localităţilor inclusiv în oraşul nostru, am fost notificaţi
de la Minister să somăm locuitorii să se racordeze la sistemul de canalizare, în caz
contrar nu vom primi finanţare pentru finalizarea lucrărilor, considerându-se că nu avem
nevoie. Aceasta presupune şi amendă între 3.000 şi 6.000 lei pentru cei care au
posibilitate dar nu se racordează, dar legea prevede amenzi şi pentru cei care sub orice
formă poluează solul. Vă rog să popularizaţi ca proprietarii de imobile de pe st4răzile în
care există canalizare să se racordeze pentru că în caz contrar, vom fi nevoiţi să aplicăm
amenzi. Am trimis înştiinţări locuitorilor pe a căror stradă este canalizare pentru a se
racorda până la 31 decembrie. Vrem să cunoaştem şi câte persoane se vor racorda la
canalizare pe străzile pe care urmează să se lucrează, vom încerca pe două străzi
locuitorii să semneze pe o listă dacă sunt de acord să se racordeze la canalizarea ce
urmează să se finalizeze pe strada respectivă. Racordarea este gratuită în prezent. Avem
556 racorduri la canalizare, care cuprinde şi societăţile comerciale, cu racordarea la apă
stăm bine şi cu încasarea nu sunt probleme prea mari.

Pentru următoarele trei luni este ales ca preşedinte de şedinţă dl. Krizsan
Csaba-Geza – consilier local, adoptându-se Hotărârea nr.88/31 octombrie 2018, care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           pt. SECRETAR,
Nagy László Magyar Anna


