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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, 29 ianuarie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

Mihai, nr. 85 din 22 ianuarie 2020. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie 

și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar 

general al Oraşului Valea lui Mihai, Rencz Csaba – responsabil mass-media şi dl. 

Szabo Ioan – referent Casa de cultură „Bartok Bela” – Valea lui Mihai. 

 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: deschide şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, după ce îi salută pe cei prezenţi, supune 

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

lui Mihai, proiectul ordinii de zi se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr. 

1/29 ianuarie  2020  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din 23 

decembrie 2019 – se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.2/29 ianuarie 

2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Informare privind activitatea asistenţilor personali 

ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav din oraşul Valea lui Mihai pe 

semestrul II. 2019 – nu sunt discuţii cu privire la acest material. 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate al Biroului cultură, bibliotecă, 

muzeu, sală sport din aparatul de specialitate al Primarului, pe anul 2019. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: la Casa de cultură sunt multe programe şi 

spectacole la care noi nu suntem prezenţi, urmează alte evenimente ar fi bine ca 

reprezentanţii autorităţilor publice locale să participe, nu numai primarul sau 

viceprimarul, trebuie să fiţi reprezentat şi consiliul local, sunt echipe de succes şi le şi 

sprijinim financiar, esenţial ar fi ca reprezentaţiile lor să intereseze pe toată lumea. 

Prof. Boros Emoke îşi duce elevii la spectacole de teatru în Oradea, este un lucru bun, 

dar la spectacolele de la Casa de cultură nu suntem prezenţi, copiii participă doar dacă 

sunt duşi de părinţi, dar şi asta în număr mic. Am fost la un spectacol la Şimian, sala a 

fost plină, la noi activează mult mai multe echipe culturale de diferite vârste. Ca număr 

avem echipe suficiente, dar pregătirea lor în mai multe cazuri mai lasă de dorit, aş dori 

ca dl. Borbely-Simon Csaba să se ocupe de partea culturală a Casei de cultură, 

managementul l-aş preda altcuiva, am nişte planuri în acest sens.  
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Colaborarea nu este totdeauna perfectă, de ex. trebuia schimbat parchetul din 

sala mare a Casei de cultură, colegii au făcut devize pentru ca anul acesta să se 

schimbe pardoseala şi scena trebuie renovată, la fel şi la muzeu sunt lucrări de reparaţii 

care vor fi executate. Acum doi ani Ministerul culturii a avut o iniţiativă cu privire la 

renovarea lăcaşurilor de cult existente – am trimis nota conceptuală solicitată, între 

timp ministrul a fost schimbat , succesorul său nu a fost de acord, va trebui să efectuăm 

aceste lucrări din fonduri proprii. S-a depus astăzi oferta pentru amenajamentul 

cultural, urmează analiza ofertei şi sperăm să se înceapă lucrările de renovare ale 

clădirii fostei Mori Gizella, pentru care s-a depus proiectul înainte de mandatul meu, 

de atunci a fost actualizat de mai multe ori. 

Nu sunt alte discuţii cu privire la acest material, nefiind întrebări adresate 

persoanei prezente, dl. Szabo Ioan – referent Casa de cultură – părăseşte sala de 

şedinţe. 

Pct. 5 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2019 al 

Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai - nu sunt discuţii cu privire la acest material. 

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2019 al consilierilor: 

Baricz-Nánási Ferenc, Boda Brigitta, Chiş Gheorghe-Cristian, Csengeri Csongor-

Antal, Czeglédi Iulia, Gábor Eva, Horváth Sándor-Krisztián, Krizsán Csaba-Géza - 

nu sunt discuţii cu privire la aceste materiale. 

Pct. 7 de pe Ordinea de zi: Rapoarte de activitate pe anul 2019 ale Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai - nu sunt discuţii cu 

privire la aceste materiale. 

Pct. 8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001, nr. 1/PH/21 ianuarie 2020 

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

Proiectul de hotărâre iniţiat.  În prezent sunt cca 8 persoane apte de muncă beneficiare 

de ajutor social, în perioada verii majoritatea lucrează cu ziua, sau pleacă în străinătate, 

perioadă în care încetează dreptul la ajutor, se reia pe perioada iernii. Nu sunt discuţii 

cu privire la acest material. 
Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate adoptându-se 

Hotărârea nr.3/29 ianuarie 2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract 

de închiriere locuinţă tip A.N.L. nr.2/P.H./21 ianuarie 2020. 

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. Urmează în şedinţa de luna viitoare să supunem spre 

aprobare lista de priorităţi pe anul 2020, pentru locuinţe tip ANL, sunt depuse 20 de 

solicitări, din care 13 au fost analizate şi restul sunt în lucru, se întocmesc anchetele 

sociale şi se va realiza punctajul. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: câte locuinţe tip ANL sunt libere? 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: sunt 7-8 locuinţe libere. 

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

Hotărârea nr. 4/29 ianuarie  2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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Pct. 10 de pe Ordinea de zi: Diverse 

COMISIA I:  

Dl. Krizsan Csaba-Geza – preşedintele comisiei: au fost depuse două cereri:  

- Kovacs Balazs – solicită acordul pentru loc de vânzare produse agricole în 

centrul oraşului lângă chioşcul de ziare în suprafaţă de 9 mp; fiind loc 

destinat pentru vânzare de produse proprii comisia propune aprobarea 

solicitării – se aprobă în unanimitate propunerea comisiei; 

- Porsztner Adalbert – solicită aprobare pentru amplasarea unei plăci 

memoriale pentru părinţi în faţa imobilului de pe str. Morii unde a 

funcţionat fostul IREC şi familia a locuit într-o locuinţă de serviciu; 

imobilul este proprietate privată, solicitarea de amplasare este pe 

domeniul public lângă trotuar, modalităţile de administrare de către 

consiliile locale a bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale este reglementată de legislaţia în vigoare cu 

referire la acest aspect  – comisia nu este de acord cu amplasarea de 

asemenea edificate pe domeniul public, există posibilitatea ca solicitantul 

să se înţeleagă cu proprietarul clădirii de pe strada Morii nr.16 (nu există 

nr. administrativ 20) să-i ceară acordul pentru montarea plăcii memoriale 

pe peretele clădirii – propunerea comisiei supusă votului se aprobă în 

unanimitate.  

Dl. Nyako Iozsef - primar: consider că ar putea fi un obicei în oraş să se 

monteze plăci memoriale identice din acelaşi material, inscripţionate cu aceleaşi litere 

pe casele în care stau descendenţii foştilor proprietari în memoria părinţilor decedaţi, 

dacă copiii consideră că aceştia merită să își aducă aminte de ei toţi locuitorii, 

bineînțeles în limite legale. Din păcate vedem multe cazuri în care nu toţi îşi 

îndeplinesc obligaţiile părinteşti faţă de copii, dar majoritatea copiilor au fost crescuţi 

de niște oameni care merită asemenea comemorări, ar fi un lucru unic în zonă. Ar 

putea fi agreată sub forma în care sunt plăci memoriale pe casele din Austria sau 

Germania, cu privire la persoanele care au locuit în casele respective, trebuie să vedem 

şi partea frumoasă a gestului. 

Dl. Krizsan Csaba-Geza – preşedintele comisiei: membri comisiei tocmai 

un asemenea obicei au vrut să evite, să nu apară asemenea plăci memoriale pe casele 

din oraş, ar fi ca şi cimitirul vesel din Săpânţa. Imobilul în cauză nu a fost casa 

părintească a d–lui Porsztner, probabil proprietarul actual nu a fost de acord cu 

solicitarea lui, acesta fiind motivul pentru care solicită amplasarea plăcii memoriale pe 

stâlpi pe domeniul public al oraşului. 

Dl. Csengeri Csongor-Antal – consilier local: nu ştiu care sunt 

reglementările legale actuale, pe vremuri se plătea pentru orice reclamă, inclusiv dacă 

se punea un anunţ cu vânzarea unui imobil, trebuia anunţat şi plătită o taxă, nu ştiu 

dacă montarea unor plăci memoriale nu se consideră cumva un fel de reclamă. 

Dl. Krizsan Csaba-Geza – preşedintele comisiei: în şedinţa comisiei de 

specialitate a Consiliului Local s-a analizat Informarea privind Nota de Control din 

03.12.2019 al ANRSC - Agenția Teritorială Nord – Vest, care a efectuat verificarea 

modului de respectare a legislației specifice serviciului public de salubrizare a 

localităților. În baza art. 2, alin.(3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 

nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare se consideră activități de 

salubrizare inclusiv:  
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f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

Aceste activități sunt prestate „nereglementat” de către personalul 

Serviciului întreținere patrimoniu, spații verzi şi protecţia mediului din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, sub coordonarea d-lui Viceprimar. 

Organizarea reglementată presupune gestiunea directă sau gestiunea delegată a 

activităților de măturat stradal și transportul zăpezii. Gestiunea „reglementată” 

presupune finanțarea serviciilor prin taxe speciale de salubrizare. 

Modalitatea de gestiune este aleasă de către Consiliul Local al Orașului 

Valea lui Mihai, în baza unui Studiu de oportunitate. 

În acest sens, este necesară punctul de vedere al Consiliul Local al Orașului 

Valea lui Mihai cu privire la organizarea reglementată: aplicarea de noi taxe speciale 

de salubrizare - sau menținerea în stare nereglementată – în forma actuală - a 

activității de măturat stradal și/sau curățarea, respectiv, transportul zăpezii. 

Organizarea reglementată a acestor activităţi conform Legii serviciului de 

salubrizare ar presupune înfiinţarea unui serviciu cu personalitate juridică sau 

delegarea acestor activităţi care ar presupune instituirea de alte taxe speciale de 

salubrizare. Faţă de  cele de mai sus, comisia propune menţinerea în forma actuală a 

activităţii de măturat stradal şi/sau curăţarea şi transportul zăpezii în sarcina serviciului 

din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai. Propunerea 

comisiei de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, supusă votului 

se aprobă în unanimitate.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: locuitorii din blocurile din centrul 

oraşului, am depus o reclamaţie semnată şi de mine, cu privire la faptul că  dimineaţa 

la ora 6,00 angajaţii serviciului de salubrizare încep să strângă gunoiul în oraş, 

deranjând locatarii, sunt multe persoane vârstnice şi copii care la ora aceea ar mai 

dormi. Dacă s-ar putea începe programul de lucru cu o oră mai târziu. Un alt lucru pe 

care dorim să-l semnalăm la parterul blocului funcţionează casa pariurilor 

SUPERBAND, clienţii acesteia fac gălăgie – dacă se câştigă de bucurie, dacă nu 

câştigă  înjură şi aceasta deranjează locatarii din apartamentele situate deasupra acestei 

case de pariuri. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am văzut reclamaţia, avem un om 

care strânge mizerie din centrul oraşului cu tractoraşul – din pubele, se mătură 

trotuarul, etc. am dorit ca cel puţin în centrul oraşului să fie curat pe când se merge cu 

copiii la şcoală. Există două posibilităţi să rezolvăm acest inconvenient: să se 

achiziţioneze un utilaj electronic mai silenţios – pentru aceasta ne trebuie bani, sau 

angajatul să înceapă lucrul la ora 8,00, dar atunci centrul oraşului va fi curat pe la ora 

10,00 – dacă consideraţi se poate şi aceasta, iar dacă vor fi reclamaţii cu privire la 

faptul că este mizerie la ora la care se pleacă la serviciu sau cu copiii la şcoală vom 

găsi o altă modalitate.  

Casa pariurilor se închide la ora 22,00, nu este de competenţa noastră să 

facem ordine, există o lege cu referire la tulburarea ordinii şi liniştii publice, 

contravenţiile şi se constată şi se sancţionează de organele de poliţie. 

COMISIA II. Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: am primit şase 

solicitări care vor fi analizate la întocmirea bugetului pe anul 2020. 
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: s-a afişat pe site-ul oraşului  

Regulamentul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Valea 

lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local. 

 

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

depuse solicitări. 

 

COMISIA IV – D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: de luni se reia 

programul lapte – corn. Un număr de 150 de şcoli din ţară beneficiază de luni 03 

februarie de programul masa caldă, până acum au fost 50 de şcoli, acest număr s-a 

mărit la 150 de şcoli. 

Dl. Baricz-Nanasi – consilier local: noi nu numai că nu le dăm masa caldă, 

nici apă de băut nu le dăm. Părinţii sunt revoltaţi, primăria a retras aparatele pentru apa 

potabilă, pe motiv că apa de la reţea corespunde pentru băut. 

Paza şcolilor nu s-a rezolvat nici până în prezent, ar trebui să se facă ceva în 

acest sens. Siguranţa circulaţiei: sunt intersecţii fără vizibilitate, sunt treceri de pietoni 

fără vizibilitate, toată lumea se grăbeşte se produc accidente. La intrare în parc nu se 

poate face sens giratoriu? Toată lumea circulă pe unde vrea. 

Starea aşezământului cultural nu s-a făcut de atâţia ani nimic – ar trebui să se 

urgenteze realizarea aşezământului  

Am văzut multe site-uri unde sunt informaţii despre proiecte şi împrumuturi, 

să fie şi la noi postat pe site-ul oraşului stadiul proiectelor şi împrumuturile contractate 

de u.a.t. Oraşul Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef  - primar: cu asta am început şedinţa, s-a depus oferta 

pentru reabilitarea fostei mori Gizella prin CNI, până se termină, vom cheltui pentru 

renovarea clădirilor pe care le avem. 

Se lucrează la noul site al oraşului, inclusiv Monitorul oficial local, care va 

trebui să cuprindă obligatoriu informaţiile prevăzute în Codul Administrativ. 

În prezent avem o linie credit de 6 milioane lei din anul 2008 contractat 

înainte de a prelua noi mandatul, suma nu a fost folosită doar parţial, plătim 22 mii lei 

dobândă pe lună. Pentru cele 4 străzi am contractat suma de 2,9 milioane lei – s-a 

cheltuit suma de cca 900 mii lei şi am completat din bugetul propriu. Urmează 

împrumutul de 10,900 milioane lei care este pe linie dreaptă. Noi nu vrem să 

îndatorăm oraşul, să ajungem în imposibilitate de plată, dorim să realizăm investiţiile 

şi proiectele începute. Dacă suntem îndatorați şi depăşim creditele pe care suntem în 

măsură să le rambursăm la termenele stabilite comisia de avizare a împrumuturilor din 

cadrul Ministerului finanţelor publice nu ne acordă avizul necesar pentru contractarea 

unui nou împrumut. 

În ceea ce priveşte apa din şcoli – am primit de la DSP o atenţionare scrisă 

potrivit căreia apa de la reţea nu corespunde pentru băut – am furnizat apa de băut 

pentru şcoli în bidoane şi aparate achiziţionate din fonduri proprii. Din bugetul local 

am cheltuit o sumă mare de bani pentru îmbunătățirea calităţii apei de la reţea, din 

ultimele analize de la sfârşitul anului trecut, rezultă că din puţul de lângă stadion apa 

este bună pentru băut – nu putem cheltui pentru apa din bidon. Dacă conducerea şcolii 

decide astfel, noi le virăm din bugetul local suma necesară să cumpere apa de băut în 

bidoane. 



6 

 

În şcoli sunt probleme privind agresiunea asupra elevilor şi/sau a 

profesorilor, ministrul doreşte paza internă, lucrăm în acest sens, şcolile nu pot angaja 

personal de pază, au posibilitatea să încheie contracte de servicii cu firmele de pază. 

Am discutat cu d-na comandant de poliţie, rata infracţională la nivelul oraşului nu a 

crescut, este de până la 15%.  

Cu referire la circulaţie, se lucrează şi la siguranţa circulaţiei – sperăm că nu 

vor fi probleme până se montează indicatoare în locurile propuse de comisie.  

Dl. Csengeri Csongor - Antal – consilier local: şcoala este o instituţie 

publică, nu se poate închide poarta, în clădirea centrală funcţionează şi secretariatul 

şcolii, foştii elevi ai şcolii vin după acte, dacă în clădirile în care funcţionează ciclul 

primar de învăţământ se interzice accesul şi se închid porţile suntem sancţionaţi de 

pompieri – în caz de incendiu nu se poate intra în incintă, nu sunt locuri de evacuare, 

trebuie să fie o distanţă de minim 30 m faţă de clădire pentru evacuare, nu se poate 

rezolva la toate clădirile. Am propus montarea de interfoane, dacă se contractează 

firme de pază plata către asemenea firmă va duce tot bugetul şcolii. Avem poliţist de 

proximitate care ne sprijină, la orele de începere a cursurilor şi la terminare sunt 

echipaje de poliţie prezente în jurul şcolilor, facem ce putem. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: în cadrul Ministerului 

finanţelor publice funcţionează acea comisia de avizare a împrumuturilor care acordă 

avizul pentru contractarea împrumuturilor, dar şi unităţile bancare au un departament 

acel management de risc, care poate spune că nu se acordă împrumutul solicitat pentru 

că entitatea solicitantă nu este capabilă de plată. Solicitarea oraşului de un nou credit a 

trecut prin cele două filtre şi am primit avizul, ambele organisme au considerat că 

oraşul Valea lui Mihai este capabil să ramburseze împrumutul. 

 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: declară închisă şedinţa. 

 

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

          

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            SECRETAR GENERAL, 

         Toth Ferenc-Csaba                           Todor Maria  

 

 


