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P R O C E S – V E R B A L 
 

Încheiat azi, 10 august 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.214 din 03 august 2020, desfăşurată prin mijloace electronice pe platforma on-

line Zoom Meeting, la care participă toţi cei 17 consilieri locali în funcţie, (d-na 

Czegledi Iulia – consilier local este prezentă în sala de şedinţe) dl. Nyako Iozsef – 

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

Valea lui Mihai. 

 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – 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.54/10 august 

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 13 iulie 2020 – se 

aprobă cu unanimitate de voturi, adoptându-se Hotărârea nr.55/10 august 2020, care 

face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

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

persoanelor încadrate în grad de handicap grav din Oraşul Valea lui Mihai – semestrul I. 

2020 – întocmit de d-na Magyar Anna – inspector în aparatul de specialitate al 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai. Nu sunt întrebări. 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamen-

tului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului 

Valea lui Mihai pentru activităţi nonprofit de interes local  nr. 32/PH/01 iulie 2020, 

iniţiat de primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Proiectul de hotărâre a fost făcut public pe site-ul oraşului şi afişat la 

avizier, nu au fost obiecţiuni ori recomandări, cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: acest regulament a fost aprobat în luna 

decembrie 2019, ce rost are acum cu o lună înainte de alegeri să fie din nou propus pe 

Ordinea de zi? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: Regulamentul a fost transmis Camerei de conturi 

Bihor, care a făcut unele recomandări şi la propunerea lor regulamentul a trebuit 

modificat şi completat. 
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc şi Pap Sandor-Gyorgy – consilieri locali) adoptându-se 

Hotărârea nr. 56/10 august 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități 

fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și 

a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă 

decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum 

și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale, nr.34/PH/09 iulie 2020, 

iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Proiectul de hotărâre a fost făcut public pe site-ul oraşului şi afişat la 

avizier, nu au fost obiecţiuni ori recomandări, cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: vor fi multe situaţii pentru care se vor 

aplica aceste facilităţi? Aceste facilităţi se acordă în vreun fel şi persoanelor fizice? 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: până în prezent avem o 

singură solicitare din partea CFR care, dacă hotărârea va fi adoptată, ar reprezenta 46 lei 

în minus faţă de impozitul stabilit pe anul 2020. 

D-na Todor Maria – secretar general: da, doar în cazul în care imobilul 

clădire este dat în chirie societăţilor comerciale şi este declarat ca şi clădire nereidenţială 

şi impunerea s-a făcut ca atare. 

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

Hotărârea nr. 57/10 august 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înregistrarea Oraşului 

Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP)   online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi 

stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar, nr.35/09 iulie 2020, iniţiat de 

primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Proiectul de hotărâre a fost făcut public pe site-ul oraşului şi afişat la 

avizier, nu au fost obiecţiuni ori recomandări, cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat.  

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

Hotărârea nr. 58/10 august 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, nr.36/P.H./30 iulie 2020, iniţiat 

de primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Tot ca măsură a Curţii de conturi, suntem obligaţi să înfiinţăm un 

serviciu de administrare a patrimoniului public şi privat. Avem un compartiment de 

transport local şi am completat compartimentul cu această activitate. 

D-na Todor Maria – secretar general: potrivit reglementărilor Codului 

administrativ, organigrama timp de 6 luni nu poate fi modificată. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu putem angaja personal timp de 6 luni. 

D-na Todor Maria – secretar general: organizarea concursurilor pentru 

angajare sunt suspendate deocamdată din cauza pandemiei, este cu totul altceva, 

spuneam de modificarea organigramei. 

 Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: când a făcut camera de conturi 

această propunere şi dacă a fost făcut recent când vom primi o copie a raportului Curţii 

de conturi? 

 Dl. Nyako Iozsef – primar: aţi primit în urma controlului din 2018, aceste 

măsuri au fost cuprinse în acel raport de control, am desemnat un funcţionar public din 

cadrul biroului buget-contabilitate care se ocupă cu inventarul bunurilor din domeniul 

public şi privat, dar nu a fost suficient, măsura a fost să înfiinţăm un departament cu 

această activitate. 

Dl. Zima Marius – consilier local: adresez întrebarea d-lui primar – când vom 

înfiinţa un departament care să se ocupe doar de fonduri europene şi de nimic altceva.  

Dl. Nyako Iozsef – primar:  avem un birou de management local şi achiziţii 

publice – acest compartiment lucrează foarte bine, organizăm întâlniri cu cetăţenii şi le 

aducem la cunoştinţă proiectele pe care le derulăm. Trebuie să ştiţi că avem demarate 

investiţii în valoare de 24 milioane, în următoarele luni continuă lucrările de investiţii, 

atât din fonduri europene cât şi din fonduri de la Guvern.  

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

Hotărârea nr. 59/10 august 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

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

contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. nr.37/P.H./03 august 2020, iniţiat de 

viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat în baza Raportului comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe. 
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D-na Czegledi Iulia – consilier local: doresc să aflu de la dl. viceprimar – este 

adevărat că tu evacuezi locatarii din locuinţele tip ANL pentru neplata chiriei_ 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: eu singur nu pot evacua pe 

nimeni. Au fost somaţi chiriaşii care au restanţe la plata chiriei şi a utilităţilor de peste 

trei luni, dar nu a fost nimeni evacuat. Este o familie care nu are contract de închiriere 

valabil, nu s-a prelungit contractul pentru că au cumpărat o casă de locuit şi nu au 

solicitat prelungirea contractului de închiriere, motiv pentru care nici RENEL nu a 

prelungit contractul de furnizare a energiei electrice şi nu au curent, au fost somaţi să 

elibereze locuinţa.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: mas-media opoziţiei publică articole care nu sunt 

conforme cu realitatea, noi încercăm să ajutăm persoanele care au probleme, dar nu 

agreăm persoanele care nu respectă contractul de închiriere şi încearcă să ne ocolească, 

în vreun fel sau altul. 

Dl. Csengeri Csongor-Antal – consilier local: somaţiile trimise au avut vreun 

efect, oamenii au răspuns solicitărilor Dvs. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă:  pe timpul iernii nu am 

deranjat locatarii, nu am trimis somaţii ţinând cont de situaţia de la izbucnirea 

pandemiei, de vreo lună împreună cu dl. primar am fost la blocurile ANL le-am explicat 

ce obligaţii au, mulţi s-au achitat de obligaţii, sau sunt în curs de achitare, cum pot, chiar 

şi în mai multe rate.   

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

Hotărârea nr. 60/10 august 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct. 9 de pe Ordinea de zi: Diverse. 

COMISIA I: Dl.Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: dl. Rad Daniel a 

depus o cerere pentru cumpărarea unui teren aferent clădirii proprietatea sa – comisia 

propune vânzare, după clarificarea situaţiei juridice a terenului. 

Celorlalte comisii de specialitate nu li s-a adresat petiţii. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: s-a constituit biroul pentru alegeri 

local şi cine este preşedinte? Ce se construieşte pe strada Breslelor unde s-a demolat 

clădirea de lângă intrarea din spate în curtea blocurilor_ 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă:  preşedinte este d-na Magyar 

Anna şi d-na Todor Maria este locţiitor. 

D-na Nemeth Elvira – consilier local: ce va fi cu reabilitarea acoperişului 

blocurilor de pe Republicii nr.4-8? zilele trecute când a fost furtună am văzut cum cad 

ţiglele de pe acoperiş? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: executarea obiectivului de investiţii este în 

procedură de achiziţie, sper că vom începe lucrările cât de curând.  
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La intrarea pe str. Breslelor în dreapta, se construieşte un zid pe care se va 

monta stema localităţilor cu care este înfrățit orașul Valea lui Mihai. Vom vedea ce 

denumire vom da acestui loc probabil piaţa localităţilor înfrăţite – pentru ca toşi 

locuitorii să ştie cu ce localităţi suntem înfrăţiţi.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: cum se face că prima dată se 

construieşte şi apoi se supune aprobării consiliului local, nu ar trebui ca în primul rând 

să aprobe consiliul local şi apoi să se construiască? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: obiectivul este cuprins în programul anual de 

achiziţii publice sub denumirea de Zidul frăţiei - pe care l-aţi aprobat prin hotărâre. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: având în vedere faptul că nu peste 

mult încep cursurile şcolare şi cunoaştem cu toţii cu ce probleme se confruntă şcolilor, 

dl. primar ce paşi va face pentru ajutorarea şcol8ilor? Comunicaţi cu directorii şcolilor, 

în campania electorală întrebaţi părinţii şi elevii de ce anume ar avea nevoie? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: pe lângă toate denigrările care au apărut în mass-

media care sprijină opoziţia, trebuie să conduc acest oraş, bineînțeles că discut cu cei 

doi directori de şcoală, precis aţi văzut că amândoi sunt candidaţi de consilieri locali pe 

lista UDMR, avem proiecte pentru oricare dintre cele trei variante, sperăm să fim în 

varianta verde în care copiii vor putea frecventa cursurile şcolare fizic. La fel şi la creşă 

şi în grădiniţe. Evaluăm posibilităţile atât la nivel local şi cât şi judeţean ca procesul 

instructiv-educativ să se desfăşoare în bune condiţii. Răspunsul meu către domnul 

consilier este da, ne preocupă viitorul elevilor, necesarul şi măsurile pentru desfăşurarea 

în bune condiţii a procesului educativ din localitate. 

Dl. Zima Marius-Vasile – consilier local: vom avea şedinţe de consiliu 

înainte de alegerile din septembrie? Aceasta a fost ultima şedinţă? Sub ce formă?    

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: probabil că dacă va fi nevoie 

ne vom mai întâlni, vă vom anunţa din timp. 

 Dl. Nyako Iozsef – primar: da doresc să fie ultima şedinţă luna viitoare cu 

prezenţa fizică a consilierilor locali, chiar dacă se va ţine în aer liber, vom găsi o 

modalitate de a ne întâlni cu toţii. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: ca reacţie la întrebarea d-lui 

Baricz-Nanasi Ferenc, ţinem legătura cu şcolile, sunt mai multe versiuni pentru 

începerea în condiţii optime a cursurilor, bineînţeles şi partea financiară. 

Vorbim despre cereri de finanţare nerambursabilă, suntem deocamdată în faza 

documentelor, destul de des discut cu colegii din biroul de management şi achiziţii,l 

pentru ca să ştim cum să grupăm sumele pentru cofinanţarea ce revine bugetului local, 

când trebuie să contribuim, doresc să mulţumesc pentru efortul depus  chiar dacă 

suntem în fazele pe hârtie, dar s-a început procedura de achiziţie, dar sunt la această oră 

şi contracte semnate. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: sunt deja lucrări decontate, care au fost 

prefinanţate din bugetul local şi am primit deja sute de mii lei, prin efortul colegilor 

cărora doresc să le mulţumesc pentru efortul depus. Am primit sume din sume defalcate, 

dar am sistat de trei luni sumele acordate pentru echipa de implementare şi pentru 

primar şi viceprimar, primesc doar cei trei colegi care se ocupă concret de proiecte. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: fiecare proiect are o echipă 

de implementare sub coordonarea celor trei colegi din acest compartiment. Dacă mai 

aveţi întrebări? 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: mulţumesc dl-ui primar pentru 

prezentarea făcută cu privire la proiectele în derulare, dar aş dori să găsesc pe site-ul 

oraşului informaţii despre aceste proiecte accesate, pentru care s-a obţinut finanţare şi în 

ce stadiu se află. La proiecte pe site există doar două documente despre lansarea unor 

proiecte cu finanţare din fonduri europene. La fel nu am găsit Regulamentul de finanţare 

din bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local decât în fază de proiect. Să 

fie postate ca orice om de rând să găsească uşor un asemenea document important. 

D-na Todor Maria – secretar general: pe site-ul oraşului sunt postate toate 

hotărârile adoptate de consiliul local din anul 2005 până luna trecută. Regulamentul la 

care vă referiţi se află printre hotărârile din luna decembrie 2019, nr.97 dacă nu greşesc. 

Pe site sunt afişate proiectele de hotărâre şi toate hotărârile adoptate de consiliul local. 

Omul de rând nu va căuta un regulament de acordare de fonduri nerambursabile pentru 

că acesta se aplică asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi nu persoanelor fizice. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: tot ce este de interes public este publicat pe site, 

chiar ne lăudăm cu tot ceea ce realizăm. De altfel, s-a publicat o broşură în 1.500 

exemplare cu realizările din mandat, în care sunt prezentate şi proiectele şi care în ce 

stadiu se află.  

 Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă: mulţumeşte pentru 

propunere şi participare. Nefiind alte probleme, declară închisă şedinţa – sub formă de 

videoconferinţă.  

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

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

           Karsai József-Attila                                 Todor Maria  
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