
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

VALEA LUI MIHAI 

  

1 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod:415700 

Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro, primaria@valealuimihai.ro  

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 
 

 

Încheiat azi, 11 septembrie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.230 din 04 septembrie 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. 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.61/11 

septembrie 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 10 august 2020 – se aprobă cu 16 

voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Baricz-Nanasi Ferencz – consilier local), adoptându-se 

Hotărârea nr.62/11 septembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de 

mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor,  pe străzile Brassai Samuel 

şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare DE602 considerat strategic și care 

sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația 

pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de 

Dezvoltare Nord - Vest, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-

2020, nr. 38/PH/04 septembrie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: înţeleg bine este drum de legătură între 

str. Brassai Samuel şi strada Zărandului? 

Dl.Nyako Iozsef – primar: va fi un drum de legătură şi cu toate fermele care 

se află în acea zonă. Deocamdată este vorba de un parteneriat cu ADR Nord-Vest pentru 

depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect de investiţii. 

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

Hotărârea nr. 63/11 septembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții 

„Pavare trotuare strada Republicii, Oraşul Valea lui Mihai” și derularea procedurilor 

de achiziție comună ocazională în acest sens, nr.39/PH/04 septembrie 2020, iniţiat de 

primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: valoarea estimată este 65 mii lei + 

TVA, iar diferenţa dintre contribuţia financiară a ADD Bihor şi valoarea de achiziţie 

asigurată – cât este această diferenţă care revine uat Valea lui Mihai. Există un deviz 

întocmit din care se poate vedea care este valoarea totală a acestor lucrări de investiţii? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: ADD Bihor a alocat pentru uat Oraşul Valea lui 

Mihai ca membru al ADI suma de 200 mii lei, din care 135 mii lei pentru întocmirea 

variantei de ocolire a oraşului, iar restul de 65 mii lei pentru pavare trotuare pe str. 

Republicii, oraşul nu contribuie cu nimic la aceste investiţii. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: nu trebuia prima dată să 

aprobăm acordul de parteneriat, apoi lucrarea şi ulterior să fie scos la licitaţie, nu prima 

dată publicată licitaţia, lucrarea atribuită şi apoi veniţi cu proiectul de hotărâre să 

aprobăm o lucrare. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: proiectul de hotărâre este pentru aprobarea 

acordului de parteneriat pentru ca să primim suma de 65 mii lei, nu are nimic cu 

procedura, proiectul de hotărâre nu este pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a 

obiectivului de investiţii care urmează să parcurgă procedura de achiziţie prin licitaţie 

publică, atribuirea lucrării s-a făcut prin procedură simplificată având în vedere valoarea 

lucrării de investiţie. Practic acceptăm suma alocată de ADD Bihor pentru această 

lucrare oraşului Valea lui Mihai. 

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

nr. 64/11 septembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

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

Oraşului Valea lui Mihai, nr.40/PH/04 septembrie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  Nu sunt întrebări. 

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

Hotărârea nr. 65/11 septembrie 2020 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea 

unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţei tip ANL, 

nr.41/P.H./04 septembrie 2020, iniţiat de Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Pe lista de priorităţi mai sunt 1-2 persoane nu ştiu exact dacă pentru una 

sau două camere. 

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

Hotărârea nr. 66/11 septembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea 

unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale, nr. 

42/PH/04 septembrie 2020, iniţiat de Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. 

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

Hotărârea nr. 67/11 septembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Diverse 

COMISIA I: Dl.Krizsan Csaba – preşedintele comisiei: nu am avut solicitări 

de analizat şi rezolvat. Dacă am primit cuvântul doresc să mulţumesc colegilor din 

comisie, d-lor Primar şi Viceprimar, d-nei secretar general pentru sprijinul acordat, 

consider că munca depusă în aceşti patru ani a avut rezultate frumoase. 

COMISIA II: Dl. Chiş Gheorgh-Cristian – preşedintele comisiei: nu au fost 

solicitări din partea locuitorilor analizate de comisie, mulţumeşte tuturor pentru 

colaborare în cei patru ani de mandat.  

COMISIA III: Dl. Torda Imre-Istvan – preşedintele comisiei: mulţumeşte 

pentru colaborare şi celor care vor obţine un nou mandat în următorii patru ani le 

doreşte succes în muncă. 

COMISIA IV: D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: după cum ştiţi, din 

fericire, luni în 14 septembrie începe şcoala, de noi depinde când ne vom încadra într-o 

altă zonă coloristică cu învăţământul, de părinţi, de copii, de toţi locuitorii oraşului, cum 

vom respecta regulile sanitare, deocamdată aşa începem şi sperăm că totul va fi bine.  

mulțumește consilierilor membri ai comisiei pentru activitatea din acest mandat şi 

celorlalţi consilieri locali. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: am să vă păun câteva întrebări cu 

privire la deschiderea şcolilor, astfel: 

- drumurile pe care momentan se lucrează vor fi reabilitate până la începerea 

anului şcolar şi vor fi montate indicatoare în jurul şcolilor? 
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- ce credeţi dl. Primar şcolile sunt bine pregătite pentru deschiderea anului 

şcolar, este suficient ajutorul pe care l-aţi acordat celor două unităţi de învăţământ? V-

aţi consultat cu cei doi directori, cu elevii cu părinţii? Vă adresez această întrebare 

pentru că soţia mea a prezentat d-lui director de ce are nevoie, răspunsul a fost să se 

adreseze în scris lui Orban, pentru că nu ştie cărui Orban, s-a adresat în scris cu 

problemele pe care le întâmpină prim-ministrului din România, dar şi din Ungaria. 

- în ceea ce priveşte tichetele sociale pentru sprijin educaţional, în alte 

localităţi s-a comunicat pe site-uri la sfârşitul lunii august/începutul lunii septembrie ce 

acte se depun pentru întocmirea dosarului, la noi de ce nu s-a publicat un asemenea 

comunicat mai repede? De ala ANAF se solicită adeverinţă? După cum am înţeles eu nu 

toţi au nevoie de adeverinţă de la ANAF. Consider că cei care beneficiază de prestaţii 

sociale ar fi suficient să depună doar o cerere, ei oricum sunt în evidenţa Primăriei, de 

ce mai este nevoie de un nou dosar? 

- dl. Primar să ne comunice numărul şi situaţia nominală a persoanelor care au 

contactat COVID 19, - au fost în oraş bolnavi şi eu nu am aflat nici măcar numărul 

acestor persoane, ori dacă într-adevăr au fost cazuri de îmbolnăviri, câte ceva am citit pe 

e-bihoreanul  

- dl. primar ar trebui să decidă dacă pentru mass-media scrie dări de seamă sau 

dă interviu, după mine ar mai corect să dea interviuri cu informaţii corecte; 

- în numele colegilor de la liceu, ne exprimăm părerea de rău că în acest an nu 

s-a promis, aşa cum a promis dl. primar anual, că se va finaliza clădirea pentru atelierele 

de la liceu 

Dl. Nyako Iozsef – primar: întrebările pe care le-aţi pus sunt pe tonul pe care-l 

aştept de la opoziţie, nu este treaba Dvs. să lăudaţi primarul pentru activitatea din acest 

mandat:  

- şcolile sunt tot acolo unde au fost anul trecut, doar drumul pe care se circulă 

trebuie găsit, depinde de unde vine elevul, din cartierul Dihenes sau de pe străzile din 

spatele Liceului, la clădirea principală a şcolii gimnaziale se va deschide şi poarta din 

spate de pe str. Morii să se poată circula mai uşor; 

- există un dialog permanent cu directorii şcolilor, metoda de predare cu 

prezenţa fizică sau on line sau în combinaţie, nu se hotărăşte la nivel local, cu părinţi am 

discutat împreună cu dl. viceprimar la forumurile locale pe cartiere şi pe zone, ni s-a 

părut că toţi locuitorii au înţeles situaţia actuală cu care trebuie să trăim şi cea existentă 

şi în învăţământ, cu respectarea măsurilor sanitare impuse de autorităţile din sănătate şi 

un rol important în acest sens ăl au învăţătoarele şi diriginţii de clase, deci şi Dvs. ca 

diriginte la o clasă de la Liceul tehnologic, unde nu prea excelaţi; 

- ceea ce publicăm în presă sunt lucruri reale, chiar dacă ne atacă presa 

partidului din opoziţie; 
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- se preiau dosarele pentru tichete sociale de sprijin educaţional, documentele 

se preiau şi după 15 septembrie – documentele ce se preiau nu sunt solicitate de 

primărie, situaţia materială trebuie dovedită; 

- numele bolnavilor de COVID nu se aduce la cunoştinţă publică, sunt date cu 

caracter personal, informaţiile pe care le primim vin cu întârziere, dar nu sunt publice; 

- nu văd posibilitatea terminării construcţiei atelierului de la Liceu, nu s-a 

obţinut finanţare din fonduri nerambursabile, acesta este motivul pentru care nu am 

trecut această investiţie pe lista investiţiilor demarate. 

Mulţumesc consilierilor locali pentru activitatea desfăşurată, avem nişte 

proiecte de investiţii pentru care am obţinut finanţare nerambursabilă, ultima cea pentru 

grădiniţă cu program prelungit, pentru realizarea aşezământului culturale se demarează 

lucrările cât de curând. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: în numele grupului pe care-l 

reprezint mulţumesc pentru colaborare, tuturor vă doresc mult succes în campanie şi în 

alegeri, pensionarilor pensie lungă de care să se bucure acasă în linişte, tinerilor le 

doresc toate cele bune în continuare. 

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

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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