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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 26 martie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.117 din 20 martie 2020, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului 

nr.118/24 martie 2020, desfăşurată prin mijloace electronice pe platforma on-line Zoom 

Meeting, la care participă toţi cei 17 consilieri locali în funcţie, dl. Nyako Iozsef – 

Primar al oraşului Valea lui Mihai şi d-na Todor Maria – Secretar general al Oraşului 

Valea lui Mihai şi d-na subcomisar de poliţie Cosmina Dat – şeful Poliţiei Oraşului 

Valea lui Mihai. 

 

Dl. Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: declară deschisă şedinţa şi 

supune la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai, care se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.22/26 martie  

2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 09 martie 2020 – se 

aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.23/26 martie 2020, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Raport de evaluare al Poliţiei Oraşului Valea lui 

Mihai pe anul 2019 – prezentat de d-na subcomisar Cosmina Dat – şeful Poliţiei 

Oraşului Valea lui Mihai: câteva preciză cu referire la situaţia în care ne aflăm, cu care 

nu ne-am mai întâlnit şi sperăm să nu ne mai întâlnim cu aşa ceva. Suntem în această 

situaţie de urgenţă în care noi am fost instruiţi, toţi poliţiştii au fost scoşi din birouri şi în 

ture sunt în patrule pe străzi în 24 ore din 24.  

Este obligaţia noastră legală ca o dată pe an să prezentăm consilierilor locali 

un raport asupra activităţii noastre. În anul 2019, nr. infracţiunilor sesizate a crescut cu 

21 %- este un ordin comun al Parchetului cu MAI pentru orice sesizare prin 112 se 

deschide un dosar penal, se continuă cercetările pentru a da o soluţie legală. Nr. 

dosarelor soluţionate a crescut cu 11 %, în condiţiile în care am funcţionat cu 50 % din 

personalul prevăzut. În luna decembrie am mai primit doi poliţişti, acum suntem la o 

capacitate de ocupare a funcţiilor de 90 %, sperăm că o să mai vină. În cazul 
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reclamaţiilor în peste 40 % am identificat autorii, am trimis în judecată în 12 cauze faţă 

de 4 în anul 2018, am avut două persoane reţinute – unul cu mandat de arestare 

preventivă şi celălalt sub control judiciar. În anul 2019 au fost constatate 17 infracţiuni 

în flagrant faţă de 11 în 2018. Am aplicat 735 de contravenţii, dublu faţă de 2018, 

infracţionalitatea stradală a scăzut de la patru fapte în 2018 la trei fapte în 2019.  

Pentru a putea desfăşura activităţile, am fost în permanentă colaborare cu 

Poliția rurală şi Poliţia de frontieră, pentru că singuri nu ne puteam desfăşura activităţile 

de patrulare. La infracţiuni grave, am avut o tâlhărie autorul a fost găsit şi arestat. Dacă 

aveţi întrebări sau obiecţiuni faţă de activitatea de anul trecut vă rog să le adresaţi direct 

şi sincer, chiar şi faţă de starea actuală în care ne aflăm. 

Aş avea o mare rugăminte, nu este una personală, Inspectoratul de poliţie a 

solicitat administraţiilor publice locale acolo unde se poate şi există înţelegere, 

achiziţionarea de etiloteste. În judeţ sunt localităţi unde s-au achiziţionat asemenea 

etiloteste, v-aş ruga în măsura posibilului, să analizăm, să discutăm despre 

achiziţionarea unui asemenea etilotest şi darea în folosinţa Poliţiei oraş Valea lui Mihai. 

Avem mare nevoie de etilotest, avem foarte mulţi biciclişti care circulă pe DN 19, am 

avut biciclist care într-o seară a fost depistat pe DN 19 cu o alcoolemie de peste 0,8 la 

mie, în seara următoare acelaşi biciclist a avut peste 1 la mie alcool în aerul expirat. Vă 

rog să aveţi în vedere dacă este posibil, pentru a ne uşura munca, vă mulţumesc pentru 

atenţie şi să ne vedem în împrejurări mai frumoase, vă doresc multă sănătate.  

Dna sub comisar părăseşte videoconferinţa. 

 

1. Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oraşului Valea lui Mihai 

nr.16/24 martie 2020. Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Dacă aveţi întrebări, vă răspund. Nu sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 24/26 martie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Raport anual al Primarului Oraşului Valea lui Mihai 

privind starea economică, socială şi de mediu a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, pe anul 

2019 – prezentat de dl Nyako Iozsef – Primar al Oraşului Valea lui Mihai. Doresc să vă 

informez că am primit de la Minister suma pentru care s-a depus decontul privind 

lucrările de canalizare la cele 15 străzi. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: trebuie să se urgenteze lucrările 

pentru că la finele anului expiră contractul de finanţare, iar firma care a câştigat execuţia 

lucrărilor vine din Ungaria, deplasarea fiind îngreunată în această perioadă. 

Nu sunt alte discuţii cu privire la Raport. 
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Pct.6 de pe Ordinea de zi: Modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor 

adoptate de Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai adoptate în anul 2019 – 

prezentat de dl. Nyako Iozsef – primar al Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului Oraşului Valea lui 

Mihai, asupra gestionării bunurilor pe anul 2019 – prezentat de dl. Nyako Iozsef – 

primar al Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în numele şi pe seama 

U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare 

Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de 

salubritate Zona 6, nr.14/PH/16 martie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai 

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

hotărâre iniţiat. Dacă aveţi întrebări, vă răspund.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: dacă este posibil să primim fiecare 

consilier local, câte un exemplar în copie a procesului verbal de predare-primire, să 

vedem ce predăm, valoarea clădirii şi a echipamentelor. 

Dl. Toth Csaba-Ferencz – consilier local: până acum era vorba că se va 

transporta la Săcuieni, acum s-a transferat la noi? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: vom rezolva distribuirea procesului-verbal la 

momentul potrivit. La Săcuieni este staţia de transfer, la noi este staţia de sortare şi de 

compostare care trebuie să-l predăm operatorului zonal. 

Nu sunt alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 25/26 martie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui 

Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-

economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi ai proiectului, nr.15/PH//18 martie 2020 – iniţiat de Primarul Oraşului Valea 

lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

Nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri 

(dl. Baricz-Nanasi Ferencz, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba – 
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consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.26/26 martie 2020, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. (Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la  voturile împotrivă”) 

 

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor  locuinţe pentru tineri, 

construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada 

Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara), nr.13/P.H./13 martie 2020 – iniţiat de 

Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. În baza listei de priorităţi aprobată în şedinţa Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai, comisia a întocmit punctajele şi a propus repartizarea 

locuinţelor 10 la număr, care sunt libere. 

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

Hotărârea nr. 27/26 martie  2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea şi 

modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020, nr.17/24 martie 2020, 

iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai.  

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

hotărâre iniţiat. Este vorba de suma de 100 mii lei pentru situaţia de urgenţă actuală. 

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

Hotărârea nr. 28/26 martie  2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.12 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 

imobilului cu nr. cad. 50881 înscris în CF nr.50881 – Valea lui Mihai din domeniul 

public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pe durata realizării obiectivului de 

investiții „Construire bazin didactic de înot in Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor” 

şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  asupra acestui imobil în favoarea 

Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor, nr.18/24 martie 2020 

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

hotărâre iniţiat.  

Nu sunt discuţii. 

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

Hotărârea nr. 29/26 martie  2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.13 de pe Ordinea de zi: Diverse 

 

COMISIA I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei:au fost depuse şi 

analizate de Comisia de specialitate două cereri: 
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1. Voloşen Cornel – solicită prelungirea contractului de concesiune pentru 

parcela de la Vizimalom încheiat pe 25 de ani, expiră în acest an – propunerea comisiei 

de prelungire în condiţiile legii supusă votului se aprobă în unanimitate.  

2. Gal Maria – str. Breslelor nr.67 chiriaş în locuinţa socială, solicită repararea 

peretelui – comisia propune în limita bugetului repararea locuinţei – se aprobă în 

unanimitate. 

 

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

cerere de la d-na Gal Maria. 

 

COMISIA III: Dl. Torda Imre-Istvan – preşedintele comisiei: nu au fost. 

 

COMISIA IV: D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: nu au fost. 

 

Dl.Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: Nefiind alte probleme 

declară închisă şedinţa – sub formă de videoconferinţă.  

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

           

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

          Zima Marius-Vasile                               Todor Maria  
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