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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 08 mai 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.151 din 30 aprilie 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. 

 

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

dă cuvântul d-lui Nyako Iozsef – primar al Oraşului Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: primul punct pe proiectul Ordinii de zi a fost un 

proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, prin atribuire directă, nr. 19/PH/06 

aprilie 2020, care a fost afişat pentru consultare în data de 07 aprilie 2020, dar nu am 

primit încă avizul Consiliului concurenţei, motiv pentru care retrag proiectul de hotărâre 

de pe Ordinea de zi, urmând a fi dezbătut într-o şedinţă viitoare, când vom primi avizul 

solicitat din partea Consiliului concurenţei. De asemenea, propun introducerea pe 

Ordinea de zi a 2 puncte: 

1. Proiect de ho6tărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, 

pe anul 2020. 

2. Alegerea preşedintelui de şedinţă. 

Dl. Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: supune la vot proiectul 

Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai cu 

modificările propuse de dl. primar, care se aprobă în unanimitate adoptându-se 

Hotărârea nr.30/08 mai  2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

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

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 08 mai 2020 – se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.31/08 mai 2020, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 
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Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă 

gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 

pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat nr.23/PH/28 aprilie 2020 – 

iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. D-na comisar de Poliţie a expus situaţia. 

Dl. Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: aş dori să ştiu dacă acest 

alcool test va fi utilizat şi pentru testarea persoanelor care circulă cu bicicleta, cu aceştia 

este problemă mare pe drumurile publice. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: în special testarea se va efectua pe biciclişti. 

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

Hotărârea nr. 32/08 mai 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării 

proiectului POIM: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată din zona de nord-vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”, 

nr.22/P.H./28 aprilie 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.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: doar atât aş dori să spun că, Valea lui 

Mihai deţine aproape 21 % în acest proiect, am dori ca societatea să-şi deschidă cont în 

una dintre băncile din Valea lui Mihai pentru plata c/val facturilor de apă şi canalizare, 

ştiut fiind că au cont la BCR şi Trezorerie, noi nu avem asemenea unităţi bancare.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: mulţumim pentru observaţie, se va rezolva. 

Dl. Pap Sandor – consilier local: când va fi apă potabilă. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: apa este potabilă. 

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

Hotărârea nr. 33/08 mai 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.5 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 2019, nr.24/P.H./29 aprilie 2020 – iniţiator: 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Dacă aveţi întrebări, vă răspundem, este lângă mine şi d-na şef birou 

contabilitate.  

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

Hotărârea nr. 34/08 mai 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale începând cu anul fiscal 2021, nr.20/P.H./06 martie 2020 – iniţiator: 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat, cu menţiunea că trebuie să eliminăm din hotărâre taxa pe terenul 

(curtea) ştrandului, care nu va mai fi închiriat la terminarea bazinelor de înot. proiectul 

de hotărâre a fost afişat în data de 07 aprilie 2020, nu au fost depuse propuneri, sugestii 

sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: am comparat cu HCL pe anul 2020, 

sunt diferenţe, creşte cu 50 % impozitul pe clădiri pe străzile unde este canalizare şi nu 

s-au racordat deşi aveau posibilitatea şi nu au încheiat contract de prestări servicii – am 

înţeles. Dar nu înţeleg ce reprezintă clădirile neîngrijite pentru care aţi propus o 

majorare de 500 %, nu se specifică care clădiri se încadrează în această categorie. Ştiu 

că această mărire de 500 % se aplică şi în Oradea, dar acolo Primăria acordă foarte mult 

ajutor pentru renovarea clădirilor, mai ales pentru clădirile monument istoric. De 

asemenea, 30 % pentru prelungirea autorizaţiei de construire, nu-i sigur că proprietarul 

este de vină cu poate finaliza lucrările de construire în termenul acordat pentru 

finalizarea lucrărilor, poate că întreprinzătorul care execută lucrările de construcţii.   

Sunt mulţi oameni în şomaj, nu au locuri de muncă nu sunt de acord cu mărirea 

impozitelor. Sunt şi alte majorări, de ex. la terenuri situate în intravilan, etc. Eu nu sunt 

de acord să se impună alte taxe în plus locuitorilor din oraş. 

D-na Todor Maria – secretar general: autorizaţiile de construire au un termen 

de valabilitate şi un termen de execuţie valabil de la data începerii lucrărilor de 

construire, autorizaţia poate fi prelungită o singură dată, după care se solicită o nouă 

autorizaţie. Este vorba de lucrări de executat până la recepţia construcţiei, nu de 

zugrăveli şi finisaje interioare, desigur cu respectarea proiectului tehnic. Iar ajutorul care 

se acordă în Oradea pentru renovarea clădirilor, este acelaşi ca şi proiectul depus de uat 

oraşul Valea lui Mihai pentru finanţarea reabilitării blocurilor din centrul oraşului – care 

a fost supus aprobării Dvs. şi câţiva nu aţi fost de acord şi aţi votat împotrivă. Alt ajutor 

nu se poate acorda.  

Dl. Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: nimeni nu vrea să 

îngreuneze viaţa locuitorilor cu noi impozite şi taxe mărite, dar nici aşa nu se poate ca 

unii să privească totul indiferent, cumva trebuie impulsionaţi proprietarii de clădiri să se 

ocupe de starea clădirilor în special de cele din zona centrală. 

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: dacă bine ştiu în caz de prelungire o 

singură dată a autorizaţiei de construire şi lucrările de construire nu sunt finalizate, 

trebuie să ceară o nouă autorizaţie de construire, consider că deja este un ajutor să achite 

30 % din valoare şi continuă lucrările. Consider că nu este o sumă mare faţă de 

întocmire de noi documentaţii. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: inflaţia comunicată de INS este de 3,8 %. În art. 

289 din Codul fiscal se prevede că autoritatea publică deliberativă stabileşte stare 

clădirilor care necesită reabilitare şi se va aplica mărirea de 500% la impozit, pe bază de 

verificări şi expertize. 

 Dl. Baricz Nanasi Ferencz – consilier local: să aveţi grijă cu aplicarea 

acestei măriri, altfel ajungem în situaţia în care a ajuns statul cu amenzile din perioada 

stării de urgenţă, nu aş dori să ajung într-o asemenea situaţie.  

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (dl. Baricz-Nanasi Ferencz, d-na Czegledi Iulia şi dl. Pap Sandor Gyorgy – 

consilieri locali) şi 1 abţinere (dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local) adoptându-se 

Hotărârea nr. 35/08 mai 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

 

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 prelungirea şi rezilierea 

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.21/P-H./27 aprilie 2020 – iniţiat de 

Viceprimarul oraşului Valea lui Mihai.   

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. Propun completarea proiectului de hotărâre cu un articol de 

prelungire a contractului de închiriere cu d-na Csonka Emoke – a ajuns la termen 

contractul de închiriere şi li s-a tăiat curentul. 

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

Hotărârea nr. 36/08 mai 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020, nr. 25/P.H./04 mai 2020. 

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

hotărâre iniţiat. Nu sunt discuţii cu privire la proiectul de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 37/08 mai 2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă pe următoarele 3 

luni – se propune dl. Kovacs Attila – propunerea se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 38/08 mai  2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Pct.11 de pe Ordinea de zi: Diverse 

 

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

cereri, petiţii, reclamaţii 

Aş dori să propun următoarele: ştiu că oraşul este într-o situaţie financiară 

grea, dar vedem că activităţile on-line sunt tot mai mult utilizate, am mai solicitat şi în 

trecut, ar fi bine ca în bugetul local să se cuprindă sume pentru achiziţionarea de laptop-

uri pentru consilierii locali, precum şi în procesul educaţional şi nu toţi au infrastructura 

necesară pentru comunicare on-line. 

O altă propunere în cadrul activităţilor sociale, să se găsească posibilitatea 

înfiinţării unui azil de bătrâni, măcar pe timpul zilei – sunt multe persoane care ar avea 

nevoie de un asemenea loc pentru petrecerea timpului..  

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: pentru învăţământ autorităţile publice 

va trebui să asigure tablete şi conexiune la internet pentru elevii care nu au asemenea 

mijloace pentru învăţământul on-line. Trebuie să fim pregătiţi pentru această acţiune. 

D-na Todor Maria – secretar general: după câte ştiu achiziţionarea tabletelor 

se va asigura din fondul de rezervă al bugetului de stat. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt circa 85 de copii care nu au PC sau telefon şi 

cca 80 pentru care trebuie asigurată conexiunea la internet, pentru care va trebui să 

găsim resursele pentru achiziţionare. 

Cu privire la azilul pentru persoane vârstnice, avem în vedere extinderea 

Centrului de asistenţă medico-socială, ne gândim să cumpărăm clădirea din vecinătatea 

centrului în care a funcţionat secţia de încălţăminte – nu avem suma necesară, preţul 

este de 120 mii euro.  

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

notificare din partea Parohiei reformate, se poartă corespondenţă de către biroul buget-

contabilitate, avem şi un proces în instanţă pentru scutirea de plata impozitului pentru 

imobilul – teren şi construcţii – situat pe str. Marton Aron, deocamdată noi nu avem ce 

să ne pronunţăm. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: doresc să vă informez că în acea clădire nu se 

desfăşoară nici o activitate care i-ar îndreptăţi la scutirea de plata impozitelor şi taxelor 

locale. De când au fost mutate clasele step-by-step nu este consum de curent, gaz, apă. 

Aceste informaţii demonstrează că în acea clădire nu se desfăşoară nici o activitate. Se 

solicită ceva care nu are nici o bază juridică. 

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

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

discutat în comisiei despre procesul educativ on-line, dar încă nu este nimic concret. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: doresc să aflu cine a făcut proiectul 

pentru clădirea nouă în care va fi mutată arhiva şi contabilitatea şi cine a aprobat 
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proiectul. Este părerea mea şi a altor persoane că această clădire este foarte urâtă, nu se 

încadrează în arhitectura oraşului. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: proiectul a fost întocmit de SC THERM iar avizele 

s-au dat de forurile competente. Până în prezent am primit 293 de aprecieri, sunteţi 

primul care nu este mulţumit. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferencz – consilier local: dacă nu facem paşi în privinţa 

educaţiei on-line, nu va fi nimic, degeaba aşteptăm să se cumpere tablete prin guvern. 

Sunt unităţi administrativ-teritoriale unde această problemă s-a rezolvat, s-au cumpărat 

tablete pentru elevii care aveau nevoie, din bugetul local. 

Dl.Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: deocamdată să vedem ce se 

va hotărî la nivel central, dacă va fi nevoie să alocăm sumele necesare pentru 

achiziţionarea de tablete, vom discuta în plenul consiliului local.  

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: trebuie să vedem ce se hotărăşte la 

nivelul Ministerului Educaţiei şi a Guvernului. Nu este vorba de faptul că nu vrem să 

ajutăm copiii care au nevoie de tablete şi conexiune la internet, este nevoie de 86 de 

tablete şi cca 80 conexiuni la internet, nu este chiar o situaţie dr5amatică la nivelul 

oraşului. Copiii care nu au gadgeturi acasă sunt cam aceeaşi care nu au nici conexiune la 

internet, le dăm tablete acum cu o lună înainte de vacanţă în condiţiile în care nu au 

conexiune la internet, nu ştiu să lucreze pe acestea – ce vor putea face într-o lună. Până 

la toamnă să se facă un proiect pe ţară cum se va proceda, la care autorităţile publice 

locale vor fi partenere inclusiv financiar, dar încă nu ştim sub ce formă, pentru 

achiziţionarea celor 86 tablete nu este nevoie de o sumă prea mare. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: sunt de acord cu colegul, dar nu se 

ştie ce ne aduce luna septembrie, posibil să continuăm tot acolo de unde încheiem anul 

şcolar. Să sperăm că nu vom avea probleme financiare prea mari. 

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: vor mai fi şi alte cheltuieli pentru 

igienizare pe perioada examenelor de capacitate şi bacalaureat, trebuie discutat cu 

directorii de şcoli ce stocuri au. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: aţi văzut că lunar am avut rectificare de buget, dar 

venituri noi nu avem se ia de la un capitol şi se pune la alt capitol, vom face să fie bine. 

Dl.Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: vom discuta aceste probleme.  

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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