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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, 24 februarie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

Mihai, nr.96 din 17 februarie 2020. Sunt prezenţi 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. 

 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – 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. 11/24 

februarie  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, convocată de îndată din 

19 februarie 2020 – se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.12/24 

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

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2019 al consilierilor: 

Kovács Attila, Nagy László, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sándor-György, Popa Florin-

Viorel, Torda Imre-Istvan, Toth Ferencz-Csaba, Zima Marius-Vasile. 
 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 

gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe 

proprietate personală, nr.4/P.H./14 februarie 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 răspundem. Nu sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 13/24 februarie 2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

Orașului Valea lui Mihai pe anul 2020, nr.3/P.H./05 februarie 2020, iniţiat de Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai.  

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

hotărâre iniţiat. 
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Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: la partea de venituri proprii vor 

fi următoarele modificări: 13.541 mii lei, sunt mărite următoarele cap. sume defalcate 

din TVA: 2.069 mii lei, astfel total venituri: 57.468 mii lei. 

La partea de cheltuieli se modifică: tranzacţii datoria publică – dobânzile la 

suma de 180,00 mii lei; la cap. locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – rambursări: 

196,00 lei; la cap. transporturi - rambursări credite: 654 mii lei de achitat trimestrial, 

creditul contractat de la Trezorerie. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: nu am întrebări, am de precizat nişte 

lucruri şi nu aştept răspuns, în opt ani nu am primit nici o informare cu proiecte 

finanţate finalizate asta ca replică la faptul că aţi publicat anonim faptul că numai cei 

patru consilieri PPMT nu au votat pentru cele patru proiecte de hotărâre supuse spre 

aprobare în şedinţa de îndată din 19 februarie a.c. cu privire la cele patru proiecte de 

finanţare nerambursabilă, în primul rând trebuie să fie locuri de muncă, apoi să vedem 

proiecte, apoi avem nevoie de apă potabilă. Am primit de la Curtea de conturi că nici 

până în prezent nu este clarificat cine se face vinovat de plata celor 16 miliarde de lei, a 

fost sistată apa îmbuteliată de băut la şcoli – am verificat pe factură nu se facturează 

c/val apei potabile – se facturează alimentaţie apă de ce dacă s-a îmbunătăţit calitatea 

apei, vorbim de bazine de înot, de aşezământ cultural, la Liceu ce este cu sala de sport, 

am aflat că documentaţia este proastă şi din această cauză proiectul nu a fost eligibil 

cine se face vinovat? cine a fost tras la răspundere? Să avem locuri de muncă, să avem 

apă, să finalizăm canalizarea nu numai 50 % din localitate, apoi asfaltare şi măcar 

trotuare să începem, pentru că nici un proiect nu s-a încheiat şi atunci aş fi de acord să 

votăm proiecte noi, pentru că acest proiect sau acel proiect s-a finalizat. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu pot să nu vin cu o replică, dacă o femeie de pe 

stradă vorbeşte aşa nu mă mir, dar un consilier local în al doilea mandat nu poate vorbi 

aşa cum vorbiţi Dvs. 

Nu sunt alte discuţii cu privire la proiectul de buget iniţiat. 

Proiectul de hotărâre supus votului cu modificările faţă de proiectul inițial 

prezentate, se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr. 14/24 februarie  2020,  

care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de 

soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul 

Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara), nr.5/P.H./17 februarie 2020 

iniţiat de Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. Urmează să se propună repartizarea acestor locuinţe în 

şedinţa din luna martie, în prezent sunt libere 7-8 locuinţe. 

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

Hotărârea nr. 15/24 februarie  2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

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

locuinţe sociale, nr.6/P.H./17 februarie 2020 iniţiat de Viceprimarul Oraşului Valea lui 

Mihai. 

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

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

Hotărârea nr. 16/24 februarie  2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea şi prelungirea 

unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., nr.7/P.H./17 februarie 2020, iniţiat de 

Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai  

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. 16/24 februarie  2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Diverse 

 

COMISIA I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: în şedinţa de luna 

trecută s-a discutat solicitarea de amplasare a unei table memoriale, dl. Porsztner nu este 

mulţumit de răspunsul primit la solicitarea de amplasare a unei plăci memoriale pentru 

memoria părinţilor săi, a participat la şedinţa comisiei de specialitate, i-am propus să se 

înţeleagă cu proprietarul actual al clădirii, care nu este de acord cu solicitarea sa, este 

prezent la şedinţă întrucât solicită sancţionarea funcţionarului care a dat răspunsul. 

 Dl. Porsztner Adalbert – petiționar: doresc să amplasez o placă memorială – 

am nevoie de o singură aprobare de la proprietarul imobilului, am fost la direcţia de 

cultură au verificat harta strada pe care se află imobilul nu se încadrează într-o zonă cu 

monumente istorice, dacă ar fi monument istoric ar fi nevoie de avizul lor, altfel nu, 

proprietarul actual al clădirii nu este de acord cu amplasarea pe clădire a plăcii 

memoriale deci această variantă nu mai este valabilă. Amplasamentul actual propus ar fi 

la o distanţă de 10 cm de zid pe stâlpi de fier prins în trotuar, terenul ocupat ar fi de 

10/10 cm. Răspunsul nu este cel aşteptat nu ştiu cine a redactat se face referire la 

prevederile OUG nr.57/2019, este vorba de domeniul public al oraşului, este nevoie de 

autorizaţie de construire, u.a.t. oraşul Valea lui Mihai trebuia să răspundă că am nevoie 

de autorizaţie de construire, cel care mi-a dat răspuns nu este profesionist, rezolvarea 

este trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat şi apoi se poate emite 

autorizaţia de construire dacă se va concesiona sau vinde, pentru terenul concesionat se 

poate cere autorizaţie de construire. Nu ştiu ce să fac cu acest răspuns, conform legilor 

în vigoare în România – nu în Ungaria sau în Germania, ci aici, cunoștințele juridice ale 

persoanei care a redactat răspunsul sunt slabe, se poate rezolva trebuie să se angajeze un 

jurist care să cunoască legile şi să se ocupe de asemenea probleme. Există rezolvare 

numai trebuie bunăvoinţă şi trebuie rezolvat. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunteţi plin de idei pozitive, mi-am exprimat 

părerea şi în şedinţa de luna trecută. să punem table de memorie unice care să fie 

montate cu încadrarea în arhitectura oraşului şi a clădirilor din localitate. Dvs. nu aţi 

cerut închirierea unui teren din domeniul public. Din punct de vedere urbanistic şi 

arhitectural nu corespunde. Trebuie să ştim cu toţii că, sunt în oraş mulţi cetăţeni care au 

crescut mai mulţi copii – cel puţin trei copii şi au anumite studii - şi sunt în ţară, merită 

un anumit titlu din partea conducerii oraşului, ne gândim sub ce formă şi probabil că 

atunci şi dl. Porsztner ar fi mulţumit.  

 

 



4 

 

 

Dl. Porsztner Adalbert – petiționar: cel care a redactat răspunsul dacă era 

profesionist trebuia să solicite depunerea cererii pentru Certificat de urbanism şi vom 

solicita avizele şi aprobările necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire, era mai 

simplu, ideea este sprijinită de dl. primar şi de consilierii locali. Nu sunt mulţumit cu 

răspunsul. Am mai primit nişte răspunsuri la intabularea posesiei terenurilor dobândite 

prin contracte de vânzare cumpărare sub semnătură privată  din partea funcţionarilor 

primăriei, de care nu sunt mulţumit, mă voi ocupa şi de aceste când voi avea timp. 

Părăseşte sala de şedinţă. 

2. Solicitarea Parohiei ortodoxe: acordul pentru  Extinderea cimitirului cu cca 

5 m cu mutarea gardului, comisia propune: aprobarea extinderii cu cca 5 m, după 

verificarea situaţiei juridice, până la limita cu proprietăţile private, în limite legale. 

3. Dl. Zima Marius – consilier local: a depus un înscris cu privire la renovarea 

monumentului eroilor din parc, ar costa cca 58 mii lei – comisia de specialitate este de 

acord cu precizarea că solicitarea trebuia depusă înainte de întocmirea bugetului. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am discutat cu persoanele competente de la 

Direcţia de cultură, fiindcă este un monument al eroilor nu avem voie să ne atingem de 

el, lucrările minimale de întreţinere le-am făcut fără nici un aviz, trebuie să obţinem 

avizele necesare pentru renovare şi dacă se poate modifica tematica – să rămână 

obeliscul cu tema iniţială. A fost predat Fundaţiei Baciu din cadrul Ministerului de 

Interne, cred că această fundaţie nu mai există. D-na muzeolog Szilagyi Andrea din 

cadrul muzeului nostru, va face demersuri pentru renovare. 

Dl. Zima Marius-Vasile – consilier local: la direcţia cultură mi s-a spus că 

avem nevoie de un proiect arhitectural, ne ajută să obţinem toate documentaţiile. 

 

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

şedinţei comisiei s-a discutat aceeaşi solicitare pentru renovarea monumentului. 

 

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

 

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

 

Dl. Popa Florin-Viorel – consilier local: intersecţia periculoasă din faţa 

fostului sediu al IAS nu s-a rezolvat nici până în prezent – propune montarea de lumină 

galbenă intermitentă la intersecţia Kazinczi cu str. Munkacsi, toţi care vin să fie cu 

atenţie sporită, precum şi în faţă la Pensiunea Kincs pe str. Republicii, lângă grădiniţă. 

 

Pct.10 de pe Ordinea de zi: alegerea președintelui de şedinţă: este propus dl. 

Zima Marius-Vasile - consilier local – propunerea se adoptă în unanimitate, adoptându-

se Hotărârea nr. 17/24 februarie  2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: Nefiind alte probleme 

declară şedinţa închisă. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

           

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

          Toth Ferenc-Csaba                               Todor Maria  


