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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 29 iunie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.200 din 22 iunie 2020, desfăşurată prin mijloace electronice pe platforma on-

line Zoom Meeting, la care participă 15 din cei 17 consilieri locali în funcţie, (lipseşte d-

na Czegledi Iulia şi dl. Horvath Sandor-Krisztian – consilieri locali) dl. Nyako Iozsef – 

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

Valea lui Mihai. 

 

Dl. Kovacs 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.42/29 iunie 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 15 iunie 2020 – se 

aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.43/29 iunie 2020, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului 

de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: Îmbunătăţirea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare reţele canalizare menajeră 

pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty 

Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, 

Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui 

Mihai, judeţul Bihor” nr. 26/PH/19 iunie 2020 – iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai. Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate. 

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

hotărâre iniţiat. Dacă aveţi întrebări, vă răspund.  

Nu sunt obiecţiuni sau discuţii cu privire la proiectului de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 44/29 iunie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020, 27/PH/19 iunie 2020. 

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

hotărâre iniţiat. Sunt sume primite cu destinaţie specială de la Consiliul Judeţean Bihor 

– 344,7 mii lei, din care 315 mii lei pentru clădirea nouă unde vrem să mutăm arhivam 

cotizaţie pentru asociaţiile intercomunitare la care suntem membri fondatori: A.D.I. 

NORD-VEST, A.D.I. ECOLECT, GAL Bihor, etc. 

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

Hotărârea nr. 45/29 iunie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în 

suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a Oraşului Valea lui Mihai, nr. cad.50334, cu 

exercitarea dreptului de preemţiune în favoarea d-nei Marc Raluca-Daiana, 

nr.30/P.H./22 iunie 2020 – iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Terenul este atribuit în baza Legii nr.15/2003. Comisia de specialitate a 

avizat proiectul de hotărâre. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: eu cunosc situaţia proprietara nu 

trăieşte în ţară, a vândut casa, înţeleg că oraşul are nevoie de bani, nimeni dintre colegi 

nu are vreo obiecţie, dar eu nu vreau să iau parte la aşa ceva. 

D-na Todor Maria – secretar general: conform extrasului CF cu dată recentă 

care este anexă la proiectul de hotărâre, aţi văzut că această persoană este proprietar al 

clădirilor – casă de locuit şi anexe – amplasate pe acest teren, nu este nici o şmecherie. 

Sunt şi alte cereri depuse de proprietarii construcţiilor pentru cumpărarea terenului 

atribuit în baza Legii nr.15/2003, când documentaţia va fi completă se va supune 

aprobării Dvs. şi aceste solicitări. Conform Codului administrativ proprietarul terenului 

are drept de preemţiune la cumpărare. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: până la apariția Codului 

administrativ, a existat o comisie de negociere, care negocia preţul de vânzare sau 

cumpărare în baza raportului de evaluare. În acest caz este vorba de vânzarea terenului 

cu exercitarea dreptului de preemţiune de către proprietarul clădirii amplasate pe teren.  

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere 

(d-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local) (Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la  voturile 

împotrivă”) adoptându-se Hotărârea nr. 46/29 iunie 2020, care face parte integrantă 

din prezentul proces-verbal.  
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Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului 

de concesiune nr.601/1995, nr.31/P.H./22 iunie 2020 – iniţiator: Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. După cum ştiţi terenul este în parcela Vizimalom, proprietarul clădirilor 

solicită prelungirea contractului de concesiune, se modifică redevenţa – comisiile de 

specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 47/29 iunie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.7 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.28/P.H./19 iunie 2020– iniţiat de Viceprimarul 

oraşului Valea lui Mihai.   

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. Propunem prelungirea contractelor de închiriere şi 

repartizarea de locuinţe persoanelor îndreptăţite. 

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

Hotărârea nr. 48/29 iunie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

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

de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale, nr.29/P.H./19 iunie 

2020 – iniţiat de Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. Rezilierea se face la cerere, iar repartizarea locuinţei se 

propune persoanei îndreptăţite conform liste de priorităţi. 

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

Hotărârea nr. 49/29 iunie 2020,  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: colega consilier local Czegledi 

Iulia, a telefonat parola  primită este incorectă, nu poate intra în aplicaţia on-line. 

Dl. Kovacs Attila – preşedinte de şedinţă: parola a fost trimisă în grup prin 

sms tuturor deodată, aceeaşi parolă pentru toţi consilierii locali. 

 

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Diverse 

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

cereri, petiţii, reclamaţii. 
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COMISIA II: Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedintele comisiei: noi am 

analizat solicitarea ADI ECOLECT GROUP depusă în numele operatorului regional de 

salubritate de a amenaja drumul de la staţia de sortare şi compostare a deşeurilor până la 

blocurile ANL. 

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

depuse cereri, petiţii, reclamaţii 

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

cereri, petiţii, reclamaţii. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am demarat lucrările de reabilitare a drumului, 

adus acolo pământ şi se va pune piatră concasată. 

Dl. consilier local Zima Marius a solicitat în scris să ţinem şedinţele pe terasa 

ştrandului, aţi primit răspuns de la d-na secretar general că în incinta ştandului se 

lucrează, se fac bazinele de înot, se toarnă beton, sunt maşini şi utilaje care ar perturba 

şedinţa. Să sperăm că următoarea şedinţă se va putea ţine cu prezenţa Dvs. fizică. 

Am semnat contractul de finanţare pentru modernizarea iluminatului public al 

oraşului – în valoare de peste 9 milioane lei, cofinanţarea noastră este de 2%. Sperăm să 

demarăm cât de repede lucrările. 

Am fost la CNI – contractul de lucrări pentru aşezământul cultural a fost 

atribuit, urmează să semnăm toate cele trei părţi contractante: CNI, executantul – o 

firmă din Oradea şi U.A.T. oraşul Valea lui Mihai şi să se demareze lucrările.  

Aşa cum afirmat la începutul anului, vom avea realizări şi am reuşit să 

obţinem finanţări şi să demarăm lucrări importante pentru oraş, deşi a fost până acum un 

an greu din cauza pandemiei. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: proiectul pentru iluminat public 

este pre-finanţat sau se vor face decontări ulterioare? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: vom primi 30 % din valoare pentru demararea 

lucrărilor pe tot teritoriul oraşului. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: să înţeleg că vor fi decontări 

ulterioare, deci cca de 3 ori, iar noi trebuie să asigurăm cofinanţarea de 2%. 

Aşezământul cultural este finanţat de către CNI şi nu va trece prin bugetul nostru. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: d-na Czegledi Iulia consilier local, 

solicită prin telefon să fie menţionat în procesul verbal faptul că parola primită este 

incorectă. 

O altă problemă pe care doresc s-o ridic este punctul de colectare a deşeurilor 

din demolări şi alte asemenea deşeuri, care, potrivit circularei Instituţiei Prefectului, 

suntem obligaţi să o amenajăm în localitate. Am văzut în mass-media că o asemenea 

circulară a fost trimisă tuturor localităţilor, ce se face în acest sens? Care va fi soarta 

staţiei de selectare şi compostare a deşeurilor? 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: conform actelor normative în vigoare este 

obligatoriu şi se va amenaja punctul de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări, 

anvelope uzate, etc. Operatorul regional AVE BIHOR a preluat şi gestionează staţia de 

sortare şi compostare, care se va pune în funcţiune în viitorul apropiat. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: aş dori să fac câteva precizări: 

cunoaştem faptul că fiecare localitate are obligaţia de a înfiinţa un punct de colectare a 

deşeurilor gratuit prin aport voluntar. Ca să scăpăm de alte cheltuieli cu amenajarea unui 

nou punct pe care să-l îngrădim şi să-l betonăm, am discutat cu conducerea AVE Bihor 

şi punctul de colectare se va amenaja la staţia de sortare şi compostare a deşeurilor, aici 

existând condiţiile minime necesare: platformă betonată, împrejmuită, colectarea se va 

realiza în containere mari gratuit, de la persoane care au contract de salubrizare cu 

operatorul, bineînțeles acestea vor fi păzite permanent. 

 

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa – sub 

formă de videoconferinţă.  

 

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

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

             Kovács Attila                               Todor Maria  
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