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P R O C E S – V E R B A L 
 

 

 

Încheiat azi, 02 noiembrie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.263 din 29 octombrie 2020, în sala de evenimente Groapa, la care 

participă toţi cei 16 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, d-

na Suto Eva – din partea  Erinto şi dl. Borsi Balazs – din partea portalului Maszol.ro. 

 

D-na Todor Maria – Secretar general: potrivit Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, în prima şedinţă ordinară 

sau extraordinară după ceremonia de depunere a jurământului, Consiliul Local alege 

preşedintele de şedinţă care va conduce şedinţele pe o perioadă de trei luni şi va semna 

hotărârile adoptate de consiliul local. Regulamentul prevede ca preşedintele de şedinţă a 

Consiliului Local să fie desemnat în ordine alfabetică, astfel primul fiind dl. Baricz-

Nanasi Ferenc – consilier local – ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni cu 

votul unanim al consilierilor locali în funcţie, adoptându-se Hotărârea nr.68/02 

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

 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc - preşedinte de şedinţă: declară deschisă şedinţa şi 

supune la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai, care se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea 

nr.69/02 noiembrie 2020  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Depunerea jurământului de către d-na Iuhas 

Monika-Hilda – consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

al cărei mandat de supleant a fost validat prin Încheierea pronunţată de Judecătoria 

Marghita, nr.154/2020 din 29 octombrie 2020.  

D-na Todor Maria – Secretar general: prezintă Încheierea nr.154/2020 din 

data de 29 octombrie 2020, pronunţată de Judecătoria Marghita – prin care s-a validat 

mandatul de consilier local al d-nei Iuhas Monika-Hilda primul supleant de pe lista 

EMNP-PPMT la alegerile locale din 27 septembrie 2020, pe care o invită să depună 

Jurământul. 
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D-na Iuhas Monika-Hilda pune mâna stângă pe atât pe Constituţie, cât şi pe 

Biblie şi dă citire jurământului, după care semnează ambele exemplare ale jurământului 

de credinţă imprimat pe un formular special, un exemplar se păstrează la dosarul de 

constituire, iar celălalt exemplar se înmânează consilierului local, împreună cu 

legitimaţia de consilier local.  

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.43/P.H. din 29 

octombrie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: d-na Secretar general a solicitat în scris liderilor 

grupurilor de consilieri locali nominalizarea membrilor fiecărei comisii, avându-se în 

vedere, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 

activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului local, un consilier poate face 

parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de 

bază. În funcţie de nominalizarea făcută de liderii de grup ai UDMR, ai EMNP-PPMT, 

ai PSD şi opţiunea consilierului local ales pe lista PNL privind organizarea comisiilor 

de specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică, am iniţiat 

proiectul de hotărâre prezentat. 

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

Hotărârea nr. 70/02 noiembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – preşedinte de şedinţă: urmează să luăm o pauză 

de 50-60 minute – cât este nevoie, pentru prima şedinţă a comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, pentru ca acestea să desemneze 

preşedintele şi secretarul comisiei, urmând să întocmească avizele pentru celelalte 

proiecte de hotărâre de pe Ordinea de zi. Toate aceste proceduri se consemnează într-un 

proces-verbal de către secretarul ales al fiecărei comisii de specialitate. 

Se reiau lucrările şedinţe Consiliului Local şi se trece la pct.5 de pe Ordinea 

de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor şi de 

validare a alegerii Viceprimarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 44/P.H. din 29 

octombrie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat, avizat de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai: Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: cum au fost nominalizate aceste 

persoane? 

D-na Todor Maria – Secretar general: în solicitarea de nominalizare a 

consilierilor locali în comisiile de specialitate, am solicitat propuneri pentru comisia de 

numărare a voturilor în vederea validării alegerii Viceprimarului Oraşului Valea lui 
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Mihai, comisie formată din 3-5 membri. Grupul consilierilor locali aleşi pe lista UDMR 

a propus doi consilieri locali: dl. Krizsan Csaba şi dl. Varga Robert, iar liderul grupului 

PSD a propus pe dl. Stegerean Alexandru. Grupul consilierilor locali aleşi pe lista 

EMNP-PPMT şi dl consilier local ales pe lista PNL nu au făcut propuneri.  

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

nr. 71/02 noiembrie 2020, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului 

Oraşului Valea lui Mihai, nr. 45/P.H. din 29 noiembrie 2020, iniţiat de Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat, avizat de toate cele patru comisii de specialitate ale Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai. 

D-na Todor Maria – secretar general împarte Buletinele de vot şi se trece la 

propunerile pentru funcţia de Viceprimar al Oraşului Valea lui Mihai. Propunerile vor fi 

trecute pe buletinele de vot în ordinea propunerilor. 

Dl. Nyako Iozsef – primar al Oraşului Valea lui Mihai îl propune pe dl. 

Karsai Jozsef-Attila – consilier local. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local îl propune pe dl. Popa Florin-

Viorel – consilier local. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local îl propune pe dl. Baricz-Nanasi 

Ferenc – consilier local. 

După completarea buletinelor de vot cu propunerile de mai sus, fiecare 

consilier local intră în cabina de vot şi prin vot secret îşi exprimă opţiunea, după care 

buletinul de vot se introduce în urmă.  

Comisia de numărare a voturilor şi de validare a alegerii Viceprimarului 

Oraşului Valea lui Mihai aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai nr.71/2020, procedează la numărarea voturilor şi întocmeşte Raportul care este 

citit de d-na Todor Maria – secretar general, rezultând următoarele: 

- dl. Karsai Jozsef-Attila  – 10 voturi pentru 

- dl. Baricz-Nanasi Ferenc – 4 voturi pentru 

- dl. Popa Florin-Viorel      - 3 voturi pentru 

Proiectul de hotărâre cu propunerea alegerii d-lui Karsai Jozsef-Attila ca 

Viceprimar al Oraşului Valea lui Mihai, supus votului se aprobă în unanimitate, 

adoptându-se Hotărârea nr.72/02 noiembrie 2020 - parte integrantă din prezentul 

proces-verbal.  

Dl.Karsai Jozsef-Attila – viceprimar al Oraşului Valea lui Mihai, mulțumește 

pentru încrederea acordată, fiind la al treilea mandat cunoaşte activităţile din 

administraţia publică locală şi problemele cu care se va confrunta şi în viitor.  
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Intenţionez să fiu viceprimar al tuturor cetăţenilor oraşului indiferent cărui 

partid îi este membru sau simpatizant. Sper că activitatea mea din următorul mandat va 

fi vizibilă ca şi până acum, îmi voi duce la îndeplinire sarcinile cu ajutorul Dvs. şi 

împreună să hotărâm asupra a ceea ce este necesar pentru dezvoltarea localităţii noastre.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: am aşteptat cu nerăbdare să se constituie consiliul 

local, în ultimele săptămâni s-au adunat multe probleme asupra cărora trebuie să vă 

pronunţaţi.  

Împreună cu dl. viceprimar, în celelalte două mandate am depus eforturi mari 

şi consider că am avut şi realizări chiar dacă opoziţia nu recunoaşte, deşi aceasta este 

realitatea. Avem realizări palpabile care nu au rămas doar promisiuni din campaniile 

electorale,  acesta este şi unul din motivele pentru care am fost ales pentru al treilea 

mandat. Sper că veţi contribui cu toţii constructiv la ceea ce ne aşteaptă în acest mandat, 

să închidem campania electorală şi să ne concentrăm pe activitatea noastră în aşa fel ca 

împreună să dezvoltăm oraşul şi să facem totul pentru bunăstarea locuitorilor, cu toţii 

suntem răspunzători pentru direcţia spre care ne îndreptăm. Să uităm de rivalităţile 

politice, cetăţenii noştri merită să fie informaţi corect despre tot ce întreprindem pentru 

binele lor şi nu dezinformaţi aşa cum s-a întâmplat de multe ori în anii precedenţi.  

În următorii doi ani şi jumătate avem de implementat proiecte în valoare de 70 

milioane lei, aşa ceva nu a fost până acum în oraş, pentru a ajunge aici am avut nevoie 

de munca consilierilor locali, de a specialiştilor din aparatul de lucru şi al 

reprezentanţilor noştri la nivel local, judeţean şi la nivel central, de sprijinul cărora vom 

avea nevoie şi în continuare.  

În ceea ce priveşte situaţia actuală privind Prezenţa virusului SARS-COV 2, 

vă rog să popularizaţi şi Dvs. măsurile sanitare care sunt impuse de autorităţi şi 

necesitatea ca acestea să fie respectate, pentru a ne feri de îmbolnăvirea masivă a 

populaţiei. Din ultimele informaţii oficiale avem 22 persoane izolate/carantinate, din 

care 4-5 persoane confirmate. Din păcate informaţiile de la DSP întârzie şi nu sunt 

complete, am avea nevoie de acestea ca să ne ferim din timp de răspândirea bolii în 

rândul populaţiei. 

O stare de spirit negativă creează atât în Valea lui Mihai, cât şi în alte localităţi 

această strategie de colectare a deşeurilor care se implementează în tot judeţul Bihor. Pe 

site-ul oraşului sunt postate informaţii necesare pentru ca acest serviciu să funcţioneze 

corect, din păcate avem doar cu puţin peste 2.500 contracte, la început locuitorii au stat 

la rând să încheie contractele de salubrizare cu firma prestatoare, doar după 2400 de 

contracte a scăzut numărul celor care vor să beneficieze de aceste servicii şi dacă ne 

oprim la această cifră, nu va fi bine. Este rolul nostru al tuturor să popularizăm 

posibilitatea şi obligativitatea încheierii contractelor de salubrizare de către toate 

gospodăriile din localitate. Dorinţa locuitorilor de a fi un singur operator de salubrizare  
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şi să fie încheiate contracte individuale s-a împlinit, dar asta presupune ca fiecare 

gospodărie să deţină un contract cu firma de salubrizare în caz contrar, nu dorim, dar 

vom fi obligaţi să aplicăm sancţiunile prevăzute de legislaţia în acest domeniu. În 

şedinţa din această lună va trebui să predăm firmei prestatoare terenul necesar pentru 

spaţiul de debarasare, unde se vor depozita deşeurilor voluminoase precum mobilă, 

cauciucuri auto, etc. am considerat adecvat fosta piaţă de animale, unde avem şi o 

clădire care poate fi folosită ca birou pentru personalul angajat. Aici se vor preda 

deşeuri de volum mare doar de către cetăţenii care au contract individual cu firma de 

salubrizare şi sunt la zi cu plata taxelor facturate. Bio-deşeurile vor fi depozitate la staţia 

de compostare, unde avem un platou betonat care urmează să-l îngrădim. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: nu ştiu ce se va întâmpla cu 

deșeurile, sistemul cum va funcţiona, deja pădurile sunt pline de gunoaie, mulţi cetăţeni 

depozitează gunoiul pe unde apucă. Degeaba s-au încheiat 2500 contracte, toţi sunt 

revoltați, pentru că gunoiul este gunoi şi la Valea lui Mihai şi la Tarea şi la Săcuieni, 

peste tot a fost un pachet mic de tarif şi acela l-au primit, la noi s-a dat pachetul cu tarif 

mare , de ce, noi nu putem să le răspundem oamenilor la această întrebare. Noi ca şi 

consilieri locali nu am ştiut de aceste pachete diferite, iar angajaţii firmei care fac 

contractele cu cetăţenii la întrebarea aceasta au spus că aşa a hotărât consiliul local. Am 

întrebat în localităţile din jur, tariful este de 14,50 lei, la Curtuişeni, Tarcea, Cherechiu. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: formularea de pachet mic sau mare nu 

este corectă. Au fost două posibilităţi de a se colecta deşeurile din oraş, plata serviciului 

făcându-se prin taxa specială la casieria primăriei, asta presupune ca factura să se fie 

întocmită u.a.t.-ului pentru colectare de la 3500 de gospodării, plata să se facă din 

bugetul local şi apoi fie încasat de la populaţie sub formă de taxă specială – aşa cum a 

fost până acum, sau să se încheie contracte de prestări servicii individuale şi tariful să 

fie plătit direct către AVE – firma prestatoare de servicii de salubrizare. Am ales 

varianta de a încheia contracte individuale deoarece aceasta a fost dorinţa locuitorilor de 

ani de zile şi de multe ori şi-au manifestat nemulţumirea faţă de taxa specială. În oraş se 

colectează deșeurile pe cinci fracţii, în mediul rural patru fracţii, ceea ce duce la 

diferenţa de preţ. 

Dl. Zima Marius – consilier local: sunt probleme la blocuri, se depun 

tomberoanele pe acele totemuri, de ce nu se îngrădeşte şi să se poate deschide de cei 

care au contract cu o cheie să nu aibă acces alte persoane la aceste locuri de depozitare? 

 Dl. Nyako Iozsef – primar: am avut o întâlnire cu locuitorii de la blocuri, ca 

şi până acum au considerat că este în sarcina noastră sau a prestatorului de servicii să 

asigure locurile de depozitare îngrădite. Nu este aşa, după modelul italian, adaptat şi la 

noi în ţară, se pun acele totemuri, s-a considerat că dacă în alte ţări a funcţionat va 

funcţiona şi la noi. Ceea ce solicitaţi Dvs. este treaba asociaţiilor de locatari, locatarii  
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din blocuri prezenţi în număr destul de mare la întâlnirea noastră, au considerat că este 

treaba oraşului să le asigure acele locuri de depozitare închise pentru ca pubelele să nu 

fie ţinute în apartamente. Nu putem face diferenţiere între locatarii blocurilor şi a celor 

care locuiesc în case. Noi vă asigurăm locul unde să le realizaţi, iar montarea şi 

închiderea este treaba asociaţiilor de locatari prin locatari care se pricep la asemenea 

lucrări sau prin firme specializate şi să achite contravaloarea din sumele încasate de la 

locatari, a locuitorilor din blocuri din sumele adunate sub formă de fond de rulment.  

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: sunt multe nebuloase în jurul 

problemei privind colectarea deşeurilor, încă din anul 2014, sunt convins că firmei i-ar 

conveni să încaseze de la autorităţile publice locale c/val serviciilor o singură dată o 

sumă mare şi oraşul să încaseze suma prin taxa specială, cu care noi nu am fost de acord 

nici atunci când s-a instituit. Consider că prestatorul este răspunzător pentru asigurarea 

colectării deşeurilor atât de la locuitorii de la case cât şi de la cei care locuiesc în 

apartamentele din blocuri şi este obligaţia firmei să le asigure acestora locul de 

depozitare pentru pubele. 

Dl. Popa Florin-Viorel – consilier local: atribuţia cui a fost montarea de 

indicatoare privind clădirile din oraş, respectiv biserici ori alte asemenea clădiri? Sunt 

indicatoare doar cu biserica reformată şi cea romano-catolică, de la cine au solicitat 

informaţii cu privire la obiectivele turistice din oraş? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: a agenţiei de promovare turistică organizat la nivel 

judeţean, care are ca scop promovarea turistică a localităţilor din Bihor, inclusiv a 

oraşului nostru, nu ştiu care au fost criteriile de marcare a obiectivelor, probabil au fost 

evidenţiate clădirile care au o anumită vechime. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – preşedinte de şedinţă: mulţumeşte tuturor pentru 

participare, dialogul a pornit, le doreşte consilierilor locali, d-lui Primar şi d-lui 

Viceprimar multă putere de muncă şi succes în activitate. 

Nefiind alte probleme, declară închisă şedinţa.  

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

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

         Baricz-Nánási Ferenc                                Todor Maria  

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
mailto:primaria@valealuimihai.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/

