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P R O C E S – V E R B A L 
 

 

Încheiat azi, 27 ianuarie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

Mihai, nr.3 din 21 ianuarie 2021, 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. Baricz-Nanasi Ferenc – 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.1/27 

ianuarie 2021, care face 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 29 decembrie 2020 – se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.2/27 ianuarie 2021, care face parte integrantă 

din prezentul proces-verbal. 

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

persoanelor încadrate în gradul de handicap grav din oraşul Valea lui Mihai – semestrul 

II.2020 – întocmit de d-na Magyar Anna – inspector în cadrul Compartimentului  

resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai. 

Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la Raport. 

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

masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate 

publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum 

şi a preţurilor de vânzare a acesteia, nr.1/20 ianuarie 2021, iniţiat de primarul Oraşului 

Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat.  
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi 

privat cu 5 voturi pentru. Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de 

hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 3/27 ianuarie 2021, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea, în regim de 

închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului 

Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai, nr. 2/PH din 20 ianuarie 2021, 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 avizat de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi 

privat cu 5 voturi pentru. Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de 

hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 4/27 ianuarie 2021, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Actului adiţional nr.3 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na  Pop Lavinia – 

avocat, nr.3/PH din 20 ianuarie 2021, 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 avizat de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi 

privat, cu 5 voturi pentru. Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de 

hotărâre. 

Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 5/27 ianuarie 2021, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliul de 

administraţie al Grădiniţei „ARANYKAPU”, pentru anul de învăţământ 2020-2021, 

nr.4/PH din 20 ianuarie 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la Proiectul de 

hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: Învăţământ, cultură, tineret şi sport, cu 5 voturi 

pentru. 

D-na Zeffer Timea-Erzsebet – consilier local, propune ca d-na Gabor Eva – 

consilier local să fie reprezentantul Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în 

consiliul de administraţie al Grădiniţei „ARANYKAPU”, pentru anul de învăţământ 

2020-2021. Nu sunt alte propuneri. 

Proiectul de hotărâre cu propunerea ca d-na Gabor Eva – consilier local să 

reprezinte consiliul local în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

preuniversitar particular, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr. 6/27 

ianuarie 2021, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

și a Statului de funcții al U.A.T Orașul Valea lui Mihai, nr.5/PH din 20 ianuarie 2021, 

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 avizat de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie, cu 3 

voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.    

Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 10 voturi pentru şi 7 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Iuhas Monika-Hilda, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap 

Sandor-Gyorgy, Popa Florin-Viorel şi Stegerean Alexandru – consilieri locali), 

adoptându-se Hotărârea nr. 7/27 ianuarie 2021, care face parte integrantă din prezentul 

proces-verbal. (Potrivit art.139 alin. (10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ: „Abţinerile se numără la  voturile împotrivă”).                                                            

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

lucrări ce vor fi executate în anul 2021 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001, nr.6/PH/20 ianuarie 2021, iniţiat de Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie, cu 5 

voturi pentru. 

Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de hotărâre. 
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 8/27 ianuarie 2021, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.10 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţă socială, nr.7 din 20 ianuarie 2021, iniţiat de 

Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

Proiectul de hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie, cu 5 

voturi pentru. 

Nu sunt întrebări sau discuţii cu privire la proiectul de hotărâre. 

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

Hotărârea nr. 9/27 ianuarie 2021, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă pe durata a cel 

mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate 

de acesta. 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, se 

face dintre consilierii locali în funcţie în ordine alfabetică, astfel următorul este dl. Chiş 

Gheorghe-Cristian – consilier local, aprobat în unanimitate, adoptându-se Hotărârea 

nr. 10/27 ianuarie 2021, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.12 de pe Ordinea de zi: Diverse 

1. Dl Chiş Gheorghe-Cristian – preşedintele comisiei I: Buget-finanțe, 

administrarea domeniului public şi privat: am primit decizia Curţii de conturi prin care 

se prelungeşte termenul de punere în aplicare a măsurilor stabilite în 2015, până la 25 

iunie 2021. De asemenea au fost analizate două cereri: 

1. dl. Kovacs Balazs solicită ca în fiecare an aprobare pentru vânzarea 

produselor proprii: flori, lubeniță, legume, etc. – comisia propune acordul. 

2. Polyik Laszlo – concesionează terenul de sub garaj, în curtea blocurilor IAS 

– situaţia juridică a terenului nu este clarificată, probabil este proprietatea Statului 

Român. Dl. Polxik este titularul unui contract de concesiune pe 49 de ani, din care au 

trecut cca 20 de ani – terenul poate fi utilizat fără probleme, cu vânzarea trebuie să 

clarificăm situaţi juridică terenului. 

2. Dl. Krizsan Csaba-Geza – preşedintele comisiei II: Amenajarea 

teritoriului şi urbanism, mediu şi turism – nu au fost solicitări adresate comisiei. 

3. D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei III: Învăţământ, cultură, tineret şi 

sport: în cadrul şedinţei s-a discutat despre reînceperea cursurilor şcolare, prea multe nu 

ştim până în data de 02 februarie a.c. când se va decide dacă şcolile se deschid în 08 

februarie; de asemenea s-a discutat despre vaccinare anti COVID a cadrelor didactice. 
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4. Dl. Karsai Jozsef-Attila – preşedintele comisiei IV: Juridică, protecţie 

socială, sănătate şi familie: nu au fost solicitări adresate comisiei. Doresc să vă 

informez, am discutat şi în cadrul şedinţei comisiei, aşa cum v-am informat în şedinţa 

din luna decembrie 2020, termenul de depunere a solicitărilor pentru locuinţe tip ANL a 

fost 15 ianuarie a.c. Au fost depuse 17 dosare se va întocmi lista de priorităţi care va fi 

pe Ordinea de zi în luna februarie, urmând ca repartizarea locuinţelor libere să se facă în 

luna martie, vor fi ocupate de la 01 aprilie a.c.  

De asemenea au fost împărţite lemne pentru foc la cca 20 de cetăţeni nevoiaşi, 

crengi, material lemnos rezultat din demolări, precum şi lemne confiscate de poliţie sau 

Ocolul silvic, avem o remorcă de lemne confiscate, avem o listă cu 8 persoane propuse 

de comisia noastră şi de compartimentul asistenţă socială care vor primi lemne de foc 

din această cantitate, poate aveţi şi Dvs. propuneri, să avem o listă dacă se iveşte ocazia 

să donăm acest material lemnos câte 2 mc, persoanelor care au nevoie. 

În ultima perioadă se discută mult în mass media, la nivel de ţară, despre 

persoanele beneficiare de ajutor social, doresc să vă informez că în localitatea noastră, 

în prezent sunt 8 persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social, obligaţi să execute 

între 5 şi 19 ore de muncă în folosul comunităţii în funcţie de suma de care au dreptul să 

primească, ajută la strângerea deşeurilor. 

În cursul acestei săptămâni se vor prelua pachetele de igienă în cadrul POAD 

şi vor fi distribuite persoanelor îndreptăţite, în anul 2020 au fost 280 pachete, nu ştim 

anul aceste câte se vor distribui pentru localitatea noastră.  

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: întrebarea mea este dacă nu se 

poate convoca o adunare cetăţenească, la Casa de cultură încap cca 250-300 persoane, ar 

trebui să discutăm problema colectării deşeurilor, a alimentării cu apă potabilă, să 

invităm cei doi directori de la firmele de apă şi salubrizare. Nu primim saci de plastic, a 

fost vorba că se citesc codurile de pe pubele, eu nu am pus în stradă pubele dar de trei 

luni primesc factura, ce cod au citit? Nimeni nu a ştiut să-mi răspundă. Dacă nu doriţi să 

organizaţi adunare cetăţenească, să fie invitaţi la şedinţa consiliului local cei doi 

directori cel de la apă şi cel de la salubritate, pe care să o ţinem cu prezenţa fizică la sala 

de evenimente de la ştrand. Acestea sunt probleme sociale şi conducerea oraşului este 

pentru cetăţeni şi să-i ajute pe locuitorii oraşului. Dl. Primar să-mi răspundă care 

variantă o alege. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: din păcate noi 20 nu încăpem într-o sală să 

asigurăm şi distanţarea, cred că nu poate rămâne decât varianta on-line, sau mai 

aşteptăm şi când vremea ne permite să ţinem şedinţele în aer liber. În momentul în care 

ne-am asociat cu celelalte u.a.t. - uri la nivel de judeţ ca şi în cazul salubrizării nu putem 

să mergem pe alte căi decât cel impus pentru toate localităţile. Există un prestator care 

este în legătură directă cu utilizatorul prestaţiei. Dacă aveţi reclamaţii în calitate de 
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utilizator trebuie să apelaţi la angajaţii din biroul teritorial sau la nr. de telefon 

comunicat de prestator pentru a clarifica problemele şi nemulţumirile utilizatorilor. Sunt 

probleme cunoaştem şi noi, pentru că este o noutate pentru utilizatori. Amintiţi-vă faptul 

că aşa a fost şi în anul 2016 când am început o colectare diferită faţă de anii precedenţi, 

atunci eu am hotărât să oprim plata taxei speciale pentru colectarea gunoiului menajer, 

dar a existat o persoană care a depus reclamaţii şi a atras atenţia Curţii de conturi care 

ne-a obligat să debităm aceste sume locuitorilor. Suntem în situaţia de a avea 

posibilitatea de a ne adresa direct prestatorului având în vedere că atât firma de 

salubrizare cât şi cea de alimentare cu apă are reprezentanţă în localitate – pentru că în 

anii trecuţi era o problemă faptul că ASA nu a avut reprezentanţă în oraş.   

Cred că ar trebui să se vaccineze anti Covid cât mai multe persoane, toţi 

consilierii locali să transmită acest mesaj către locuitorii oraşului, altfel nu vom scăpa de 

pandemie, au posibilitatea aici în localitate având în vedere că am înfiinţat centrul de 

vaccinare, până azi au fost vaccinate 600 de persoane dar interesant este faptul că puţine 

sunt persoanele cu domiciliul în Valea lui Mihai, nu cunoaştem de ce: le este frică, sau 

nu au reuşit să se înscrie, nu ştim. La ora actuală se fac înscrieri pe luna martie. 

Stăm bine cu încheierea contractelor pentru colectarea şi transportul 

deşeurilor, sper că ne vom obişnui cât de repede cu colectarea selectivă. Am descoperit 

multe persoane care depozitează deşeurile pe raza oraşului, în curtea blocurilor, au fost 

aplicate amenzi şi dacă vor mai fi persoane care nu vor să respecte aceste norme şi 

aruncă deşeurile pe unde apucă vom fi nevoiţi să aplicăm amenzi, chiar dacă nu vrem. 

Pe teritoriul fostului obor, am început amenajarea punctului de colectare voluntară a 

deşeurilor cu consultarea firmei prestatoare să respectăm cerinţele, unde se vor prelua de 

la populaţie deşeurile voluminoase, bineînţeles că utilizatorii trebuie să încheie contract 

de prestări cu firma şi să achite la zi c/val prestaţiilor. 

Avem câteva lucrări de investiţii în derulare, sunt încheiate mai multe 

contracte de finanţare, anul acesta vom avea mult de lucru. Nu vom reduce personalul 

ca şi în alte uat-uri, suntem puţini şi avem foarte mult de lucru, sunt două şantiere 

deschise, se lucrează la bazinele de înot unde au fost angajate 6 persoane care făceau 

naveta la Oradea, tot aşa la reabilitarea aşezământului cultural au fost angajaţi 

muncitori. De asemenea, firma care a cumpărat imobilul de la Marconst, a angajat cca 

30 de persoane: câţiva şoferi dar şi muncitori necalificaţi, cum vremea ne va permite se 

vor demara lucrările şi sperăm ca după dispariţia gropilor de pe străzi nu vor mai fi 

atâtea persoane nemulţumite. Sper că vom avea sprijinul d-lui ministru al dezvoltării 

care ne-a vizitat de când este ministru şi ne va ajuta în continuare să ne atingem ţelurile. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: după cum ştim impozitele şi taxele pot 

fi achitate on-line, am întrebat colegii de la compartimentul impozite şi taxe dacă se 

poate plăti şi prin banking – se poate, dar nu toţi cunosc CIF-ul oraşului, cumva să fie 
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adus la cunoștința locuitorilor să aibă posibilitatea de a achita impozitele şi taxele prin 

banking. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: pe decizia de impunere, în 

colţul din stânga sus, sub denumirea uat - ului este şi CIF - ul – această decizie de 

impunere este trimisă fiecărui contribuabil şi conţine toate informaţiile şi trebuie să fie 

foarte atenţi să nu trimită impozitul sau taxa la alt u.a.t.; dacă cetăţeanul plăteşte prin 

card – nu există comision. Prin banking, având în vederea că fiecare impozit sau taxă 

intră într-un cont diferit plătitorul va trebui să întocmească ordine de plată pentru fiecare 

poziţie şi de atâtea ori va plăti comision de transfer. Nu ştiu ce ar trebui să comunicăm 

în plus contribuabililor. Toate informaţiile sunt conţinute în decizia de impunere şi dacă 

înțelege ce conţine decizia găseşte şi CIF-ul.  

Dl. Varga Robert – consilier local: în ceea ce priveşte colectarea selectivă a 

deşeurilor, sunt convins că cetăţenii se vor obişnui, nici eu nu am ştiut de la început cum 

se procedează, cetăţenii au încheiat contracte individuale cu prestatorul, angajaţii de la 

punctul de lucru au explicat frumos, cu multă răbdare care este procedura de colectare 

selectivă şi cum se colectează şi se transportă, în abonamentul lunar transportă 1 dată pe 

lună gunoiul menajer şi bio, dacă se transportă de mai multe ori pe lună atunci se 

plăteşte în plus, hârtia şi plasticul de transportă din 2 în 2 săptămâni gratuit, este nevoie 

doar de puţină atenţie. În caz că cineva nu este mulțumit sau sunt neajunsuri se poate 

apela la angajaţii din cadrul punctului de lucru din oraş sau se poate apela numărul de 

telefon de la sediul firme. Când am observat că pubelele sunt aruncate, trântite de 

pământ am sesizat firma, pentru că dacă acestea se distrug utilizatorul trebuie să 

plătească pentru înlocuire. Dacă nici după patru luni cineva nu înţelege pentru ce cât 

plăteşte, acea persoană are probleme grave, vă mulţumesc. 

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

participare. Nefiind alte probleme, declară închisă şedinţa ordinară desfăşurată sub 

formă de videoconferinţă. 

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

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

         Baricz-Nanasi Ferenc                               Todor Maria  
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