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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 24 februarie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

Mihai, nr.17 din 18 februarie 2021. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie, 

precum și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai şi d-na Todor Maria – 

Secretar general al Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – 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 – pct. 1 de pe Ordinea de zi, cu introducerea unui nou punct: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: Extindere reţea de canalizare pe străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, 

Nicolae Bălcescu din Orașul Valea lui Mihai – faza P.T.E. care se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr. 11/24 februarie  2021 - 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 27 ianuarie 2021 – se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.12/24 februarie 2021, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate al Viceprimarului Oraşului 

Valea lui Mihai, pe anul 2020. Raportul a fost lecturat de către consilierii locali, nu sunt 

întrebări, interpelări, comentarii. 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 

gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe 

proprietate personală, nr.8/P.H./18 februarie 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Nu sunt întrebări. 
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Dl. Krizsan Csaba-Geza – președintele comisiei Amenajarea teritoriului şi 

urbanism, mediu şi turism: proiectul de hotărâre a fost avizat de către cei cinci membri 

ai comisiei. 

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

Hotărârea nr. 13/24 februarie 2021,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea de către 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai a membrilor comisiei pentru evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Oraşului Valea lui 

Mihai, nr. 9/P.H./18 februarie 2021. 

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

hotărâre iniţiat. Nu sunt întrebări. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: face următoarele propuneri: dl. Chiş 

Gheorghe-Cristian şi dl. Krizsan Csaba-Geza – consilieri locali. Nu sunt alte propuneri. 

Proiectul de hotărâre cu cele două propuneri, supus votului se aprobă în 

unanimitate adoptându-se Hotărârea nr. 14/24 februarie 2021,  vare face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

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

soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul 

Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara), nr.10/PH din 18 febr. 2021. 

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

proiectul de hotărâre. Nu sunt întrebări. 

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

Hotărârea nr.15/24 februarie 2021  -  parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Extindere reţea de canalizare pe 

străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, Nicolae Bălcescu din Orașul Valea lui Mihai – 

faza P.T.E. Nu sunt întrebări. 

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. 16/24 februarie 2021  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Diverse 

Comisia IV – a analizat solicitarea Centrului de asistenţă medico-socială Valea 

lui Mihai, cu privire la mărirea taxei pentru persoanele asistate. Modificări au fost 

aprobate în urmă cu trei ani, trebuie luată în considerare inflaţia şi au crescut costurile  

curente, ne-am interesat, care sunt tarifele în alte centre acestea nu sunt mai mici nici în 

centrele care au bucătărie proprie. 
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D-na Czegledi Iulia – consilier local: ni se prezintă proiecte de hotărâre de 

actualizare devize pe care le aprobăm, dar nu şi modificarea sumelor care prezintă 

partea de cofinanţare  

D-na Todor Maria – secretar general: în proiectele de hotărâre supuse 

dezbaterii şi aprobării cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiţii din fonduri nerambursabile indiferent dacă cu finanţare internă sau fonduri 

europene, se trece suma totală din care suma ce reprezintă fonduri nerambursabile şi cât 

este partea de cofinanţare, vă rog să verificaţi hotărârile aprobate. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila - viceprimar: am discutat în cadrul ședinței comisiei 

de specialitate am menţionat faptul că toţi consilierii locali ar trebui să voteze unanim 

pentru proiectele care vizează dezvoltarea oraşului, dacă îmi amintesc bine grupul 

consilierilor EMNP – PPMT au votat împotrivă pentru proiectul privind reabilitarea 

blocurilor din centrul oraşului. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: mă bucur că pe site-ul oraşului se pot 

găsi toate informaţiile – printre care şi proiectul de reabilitare a blocurilor, se 

menţionează valoarea totală a investiţiei, valoarea finanţării nerambursabile şi valoarea 

cofinanţării din bugetul uat Oraşul Valea lui Mihai, dar nu se face nici o menţiune cu 

privire la valoarea ce revine asociației de proprietari. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: cofinanţarea reprezintă un 

anumit procent din valoarea totală a unei investiţii care nu se modifică, dar la decont 

există diferite corecţii care se suportă din bugetul local, de asemenea există cheltuieli 

neeligibile care nu pot fi decontate din acele fonduri nerambursabile, care, de asemenea 

cad în sarcina noastră şi se achită din bugetul local.  

D-na Czegledi Iulia – consilier local: la investiţia pentru reabilitare blocuri 

este trecută pe site-ul oraşului valoarea totală a investiţiei şi valoarea cofinanţării, dar nu 

şi a asociaţiei de locatari, oamenii vorbesc de sume cuprinse între 10-12 mii lei. 

Tot pe site-ul oraşului am văzut scos la concurs un post vacant şi a depus 

dosarul o d-nă Simon Maria – vreau întreb despre ce este vorba. 

D-na Todor Maria – secretar general: după finalizarea licitaţiei şi 

adjudecarea lucrărilor se va şti exact valoarea investiţiei, cea de care vorbiţi este 

valoarea maximă, în urma licitaţiei, oferta câştigătoare poate fi mai mică şi se speră că 

va fi mai mică, după care urmează să se întocmească un regulament care va fi supus 

aprobării consiliului local. În acest regulament se va preciza exact care este suma cu 

care participă asociaţia de locatari, defalcat pe apartamente – având în vedere că 

dimensiunea acestor locuinţe diferă, perioada de rambursare şi alte reguli pentru 

locatari. Încă nu s-a ajuns la această fază. 

Dl. Nyako Iozsef - primar: nu dorim să speriem locuitorii oraşului şi nu acesta 

este rolul autorităţilor publice locale fie ele deliberative sau executive, mass-media face 

asemenea afirmaţii în funcţie de cum sunt informaţi. Proiectul privind reabilitarea 

blocurilor este o investiţie uriaşă cu 60 % din fonduri nerambursabile şi 40 % 
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cofinanţare care se împarte între locatari şi bugetul oraşului. UAT oraşul Valea lui 

Mihai a accesat finanţarea acestui proiect pentru ca să nu mai cadă ţiglele de pe 

acoperiş, pentru că locatarii din acele apartamente nu au făcut nimic pentru repararea 

acelor clădiri, nici măcar acoperişul, deşi sunt mulţi locuitori la case revoltaţi, care ar fi 

fericiţi să li se repare în aşa fel cel puţin acoperişul. Urmează să se facă un regulament 

cu privire la contribuţia locatarilor din cele două blocuri – vorbim despre sume cuprinse 

între 8 şi 10 mii lei/apartament.  

Avem multe proiecte în derulare, dacă vom avea timp vă informez şi despre 

celelalte proiecte pe care le-am accesat în ultima perioadă, avem foarte mult de lucru, 

trebuie să obţinem tot felul de avize şi alte asemenea am reuşi să o conving pe d-na 

Simon - fost arhitect şef la Consiliul Judeţean Bihor să vină cu jumătate normă să ne 

ajute în acest sens, în zilele acestea se va desfăşura concursul pentru post, este singura 

care s-a înscris la concurs, la urbanism colegul Kovacs Arnold este prea tânăr, dl. Krisan 

poate prea în vârstă pentru ca munca să fie perfectă, avem nevoie de o persoană 

pricepută de la care să înveţe şi să intre fără probleme la diferite organisme. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte de şedinţă: noi trebuie să le spunem 

cetăţenilor că am accesat şi obţinut o finanţare, când se va finaliza licitaţia pentru 

execuţie – se va şti ce sumă se va plăti şi defalcat pe apartamente. Noi trebuie să 

informăm populaţia despre proiecte, inclusiv despre reabilitarea blocurilor şi să le 

spunem că urmează stabilirea regulilor când vom finaliza licitaţia şi vom cunoaşte 

câştigătorul, oferta finală a acestuia şi se va încheia contractul de execuţie şi valoarea 

finală a lucrării. 

D-na Nemeth Elvita-Iboyo – primar: am fost pe mai multe străzi, am stat de 

vorbă cu oamenii, locuitorii sunt foarte revoltaţi, dl. primar să-şi pună la o parte visele, 

să se gândească la bună-starea locuitorilor, oamenii nu au locuri de muncă, zilnic pleacă 

5-10 persoane în străinătate, până în decembrie va fi un oraş mort. Să fie o listă de 

priorități care să fie început de la pct.1 de la capăt. Am fost la Oradea mi s-a spus că 

UDMR-ul face lobby pentru Săcuieni să trimită investitori pentru că acolo este parc 

industrial, la noi nu este. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: doream să vă informez am discutat astăzi cu o 

firmă din Olanda. Trebuie să ştiţi că nu merge fără relaţii, se închid firme, de ex. nu este 

piaţă pentru produsele făcute de ARA au închis. M-am întâlnit cu toţi conducătorii 

firmelor din oraş, din păcate la firmele acestea de încălțăminte sunt probleme mari, în 

viitorul apropiat nu vor angaja oameni. Am discutat cu conducerea tuturor firmelor din 

localitate. Am făcut o statistică prin vizita în teren – sunt cca 920 de oameni care caută 

loc de muncă – sunt printre ei şomeri, sau fără loc de muncă de mai mult timp, etc. sunt 

destul de mulţi din păcate. Pregătim un portofoliu prezentăm capacităţile oraşului, sunt 

sedii de firme cca 12 clădiri, care pot fi cumpărate sau închiriate – vrem să depunem la 

dl. ministru al dezvoltării pentru a fi oricând prezentat dacă se iveşte ocazia. În Săcuieni 

– sunt mult prea puţine locuri de muncă şi eu am fost de acord ca parcul industrial să fie 

acolo, la noi atunci nu au fost probleme atât de mari ca şi acolo. La SENERA vor fi 
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angajări – s-au prezentat 60 persoane, au fost angajate 30 – restul nu au corespuns, aşa 

va fi şi în continuare nu vor fi angajate persoane necalificate, va asigura muncă în 

localitate timp de doi ani. Din păcate, zilieri nu găseşti deşi ar trebui să se accepte şi 

asemenea munci, mulţi au nevoie de zilieri pentru munci în agricultură.  

Această firmă olandeză-suedeză cu reprezentanţii căreia am discutat astăzi, 

produce accesorii pentru produse pe care le comercializează firma JISK, în special 

manual, perne, tapiţerie, etc. Nu vor angaja mii de oameni, să nu vă gândiţi că va veni 

un investitor ca şi ARA cu mii de angajaţi. 

Am accesat proiectul pentru realizarea parcului de 22 ha – proiect integrat 

pentru că a fost la pachet cu cel de renovare clădire şcoală la Şcoala gimnazială şi o 

clădire nouă cu 12 clase, cu această suprafaţă vom avea norma de zonă verde din oraş 

prevăzută de normele Uniunii Europene - în cazul nostru este de 26 ha. Să nu creăm 

panică, să ne acordăm sprijin reciproc în următorii trei ani, să facem totul pentru binele 

locuitorilor şi să sperăm că vom avea şi succes până la urmă.  

Dl. Pap Sandor – consilier local: trebuie să vorbim despre probleme, ele 

există, dl. primar este la al treilea mandat şi nu s-a rezolvat apa, drumurile sunt cum 

sunt, a venit şi problema lipsei locurilor de muncă şi închiderea firmelor din oraş. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: după cum ştiţi cu toţii oraşele mici aşa cum este 

Valea lui Mihai nu au putut să acceseze finanţări nerambursabile, ultima dată când au 

primit bani oraşele mici a fost în 2014, am fi primit finanţare pentru finalizarea clădirii  

de la liceu, condiţia a fost ca să fie acelaşi executant care a început lucrările, între timp 

firma executantă a intrat în faliment şi a trebuit să renunţăm la finanţare. Tot ce am făcut 

în localitate din 2014 încoace s-a achitat din credite. La comune din finanţare prin Axa 

322 s-au finanţat lucrări de asfaltare a drumurilor. Tendinţa era să fie dezvoltat mediul 

rural – în toate satele s-au asfaltat drumurile şi ce văd oamenii care vin la cumpărături 

sau îşi aduc copiii la şcoală, că la noi nu este nimic. Sperăm că până la sfârşitul anului 

2023 oraşul va fi un oraş frumos, curat şi aranjat, dar, din păcate nu vom avea oameni 

cu putere de cumpărare, nu vor fi tineri în localitate, sper că aceştia se vor întoarce şi îşi 

vor întemeia familia aici şi îşi va renova casa părintească, sunt multe exemple în acest 

sens printre noi, printre copiii voştri.  

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte de şedinţă: nu merge nimic de pe o 

zi pe alta, industria uşoară este în colaps, vedem şi la noi în localitate, din păcate situaţia 

este identică în toată Europa în anul 2020. Proiectele au fost demarate înainte de 

pandemie în anii 2016-2018, aşezământul cultural înainte de 2010 şi dacă am primit 

finanţare, trebuie să le terminăm. Căutăm alte posibilităţi, sigur nu este uşor. Din păcate 

mulţi locuitori au rămas fără locuri de muncă, încercăm să rezolvăm problemele şi 

încercăm să aducem investitori, dar trebuie să le asigurăm infrastructură, reţea de curent 

electric – se pare că s-a rezolvat stabilizarea curentului electric prin lucrările executate 

de Electrica, gaze naturale, etc. Trebuie să existe solidaritate între noi, trebuie să 

finalizăm proiectele începute, dacă aveţi cunoştinţe, prieteni care ar putea investi în oraş 

şi să angajeze oameni, luaţi legătura cu ei suntem deschişi pentru orice posibilitate de a 
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atrage investitori, dl. primar vă sprijină, chiar dacă ceilalţi trei candidaţi nu aţi ajuns 

primar nu vă împiedică nimeni să veniţi cu idei, cu posibilităţi de a crea locuri de muncă 

pentru locuitorii oraşului. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: vedeţi pe reţelele de socializare de ex. ce se 

întâmplă la Marghita – se va duce la Debreţin, va rezolva problema locurilor de  muncă 

în Marghita. Împreună cu primarul din Săcuieni şi Diosig am intenţia să mă duc şi eu la 

primarul din Debreţin, să depun portofoliul pregătit, nu să plece oamenii la lucru acolo, 

investitorii să vină aici, să ne recomande potenţialilor investitori şi să vină şi aici cu alte 

ramuri nu numai industrie uşoară. Din păcate, cu ani în urmă, ARA a absorbit forţa de 

muncă în această ramură de confecţionare a încălţămintei şi când înainte de primul meu 

mandat, ar fi existat posibilitatea de a înfiinţa alte ramuri ale industriei dar cei de la 

ARA ROMÂNIA  au participat la licitaţie, au oferit un preţ mai mare şi nu au încheiat 

contractul. Problemele trebuie să le rezolvăm împreună. 

S-au început lucrările la drumurile din capătul str. Republicii până în faţa gării 

CFR şi fosta fabrică de tutun, pe strada Fabricii, dacă dorim să avem drumuri ca pe 

strada Breslelor trebuie să avem răbdare să se finalizeze lucrările, pistele de biciclete, 

canalizarea centralizată pentru apa pluvială. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferencz – consilier local: aş avea câteva întrebări, la unele 

am primit răspuns mai înainte. 

Când se încheie contractele cu consultanţii care întocmesc proiecte – ar trebuie 

să fie o clauză cu privire la restituirea unei sume în cazul în care proiectul accesat nu 

primeşte finanţare, pentru că proiectul nu a fost bine întocmit – de exemplu în cazul 

liceului dacă ştiu bine, cărămida nu a fost corespunzătoare. 

 O altă problemă pe vreme ploioasă lângă statuia cu pisica nu se poate trece, 

apa nu se scurge, stagnează pe trotuar. 

Sunt multe persoane fără loc de muncă şi nu se pot angaja pentru că nu sunt 

calificaţi – nu s-ar putea organiza prin oficiul de ocupare a forței de muncă cursuri de 

calificare sau recalificare_ 

Aţi organizat întâlniri cu cetăţenii şi în campania electorală, sau înainte de 

pandemie au fost felul de întâlniri cu oamenii de afaceri din localitate. Ar trebui să 

organizaţi întâlniri şi cu cadrele didactice să-i întrebaţi cu ce probleme se confruntă, de 

ce au nevoie pentru ca să educe în aşa fel elevii de azi ca să fie oameni de nădejde când 

vor creşte. 

Se face deosebire între locuitorii pe diferite străzi. S-a asfaltat str. Bethlen 

Gabor – imediat am primit o scrisoare ca fiecare locatar să amenajeze zona verde din 

faţa casei şi să întreţină curăţenia pe trotuare. Pe str. Breslelor în faţa fiecărei case s-au 

plantat pomi ornamentali şi iarbă, pe str. Bethlen Gabor parcările nu sunt suficiente nu 

se poate circula pe ambele benzi. 

D-na Gabor Eva – consilier local: dl. primar a avut mai multe iniţiative de a 

se întâlni cu pedagogii – ne-am întâlnit în număr foarte mic, te rog să nu spui că dl. 

primar nu a avut asemenea intenţii, dar a fost dezinteres din partea colegilor.  
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Dl. Nyako Iozsef – primar: străzile sunt încadrate pe zone, cele din centru au 

prioritate, se merge spre cele din zonele periferice. La intrarea pe str. Bethlen Gabor 

avem 169 mp proprietate oraş – se vinde fostul BRD care va fi cumpărat de societatea 

comercială care deţine două magazine, vom face un schimb de teren şi vom amenaja o 

parcare. Sediul poliţiei de frontieră va fi renovat clădirea va fi mai interior şi maşinile 

introduse în curte, vom încerca să facem un regulament de parcare la domiciliu. 

Când se publică o lucrare, licitaţia este adjudecată de firme din Neamţ, Olt, 

etc. consultanţii, la fel şi executanţii pot fi din alte judeţe, nu putem influenţa 

câștigătorul, nu putem influenţa persoana câştigătoare. În cazul proiectului de la Liceu, 

acesta s-a făcut în anul 2008, s-ar fi reluat lucrările în 2014, cărămida prevăzută în 

proiectul iniţial nu mai corespundea din punct de vedere tehnic, dar cea mai mare 

problemă a fost falimentarea firmei executante.  

Doresc să vă informez că la CNI s-a depus documentaţia pentru o bază 

sportivă cu teren pentru handbal şi fotbal cu vestiare şi tribună, de asemenea un proiect 

pentru modernizare 8 străzi unde s-a finalizat canalizarea. De asemenea, s-a depus o 

solicitare pentru sală de sport în 2008, luna viitoare se va supune spre aprobare predarea 

amplasamentului, avem un proiect pentru canalizare 30 străzi urmează să-l depunem 

spre finanţare. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte de şedinţă: pe str. Breslelor s-au 

făcut lucrări de înfrumuseţare la intrarea de pe str. Republicii pentru a înfrumuseţa 

faţada oraşului. Suntem în discuţii CEC pentru un credit de 6 milioane lei pentru 

cofinanţarea proiectelor în derulare şi pentru finanţarea proiectului aprobat astăzi pentru 

canalizarea celor 3 străzi, avem o hotărâre adoptată în acest sens din anul 2019, pentru 

10,9 milioane lei, sperăm că nu va fi nevoie de mai mult de 6 milioane lei. Sperăm că nu 

va fi nevoie de mai mult. După contractare, vom folosi cât va fi nevoie. 

Nefiind alte probleme declară şedinţa închisă. 

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

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL,   

    Chiş Gheorghe-Cristian                           Todor Maria  
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