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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 31 martie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.33 din 25 martie 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. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte de şedinţă: declară deschisă şedinţa 

şi supune la vot următorul proiect al Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai: 

1. Aprobarea proiectului Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al Oraşului Valea lui Mihai, din 31 martie 2021. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2021  

3. Raportul anual al Primarului privind starea economică, socială şi de mediu 

a Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020. 

4. Raportul anual al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, asupra gestionării 

bunurilor pe anul 2020 

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei 

de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de 

persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, nr. 12/P.H./23 martie 2021 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia s-a transmis spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat 

 Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, 

nr.13/P.H./25 martie 2021 
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Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia s-a transmis spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie 

7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de 

închiriere locuinţă tip A.N.L. , schimbarea şi repartizarea unor  locuinţe pentru tineri, 

construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada 

Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara), nr.14/P.H./25 martie 2021. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia s-a transmis spre avizare Proiectul de hotărâre: 

  Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie 

8.  Diverse 

Proiectul Ordinii de zi, supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.17 /31 martie 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 24 februarie 2021 – se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.18/31 martie 2021, care face parte integrantă 

din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului privind starea 

economică, socială şi de mediu a Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: ca o completare la cele prezentate în 

Raport: rata şomajului este de 1 % până în septembrie 20230, cât a fost şi în anul 2019. 

Tot din raport reiese că 485 persoane au fost concediate de la ARA ROMÂNIA 

începând cu luna septembrie 2020, astfel că până în decembrie 2020 rata şomajului a 

fost de 3,75 %, sunt 285 persoane fără loc de muncă în oraşul Valea lui Mihai. 

D-na Nemeth Elvira – consilier local: în şedinţa din luna trecută şi este trecut 

şi în procesul-verbal al şedinţei, dl. Primar ne cerea să ne sprijinim reciproc, în Raportul 

prezentat nici după 6 luni de după alegeri nu acceptă că în consiliul local opoziţia 

reprezintă 47 % - aproape jumătate, în comparaţie cu UDMR. Dl. Primar să ia la 

cunoştinţă faptul că l-au votat cca 21 % din totalul alegătorilor prezenţi la vot şi nu după 

6 luni de la alegeri să incite şi să denigreze opoziţia.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: raportul este pe anul 2020, nu doresc să deschid un 

subiect care mie mi se pare că nu este actul, în următoarea frază cu care închei acest 

subiect în raport am scris că la alegerile parlamentare totul a fost în ordine şi m-am 

bucurat de acest fapt şi nu a fost atmosfera care a dominat alegerile locale în oraş. Dacă 

credeţi că ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale trebuie să fie repusă pe Ordinea de zi  

şi discutată din nou, sunt de acord, UDMR –ul ştie ce s-a întâmplat cu această ocazie, cu 

toate acestea, la sfârşitul anului am discutat separat cu reprezentanţii fiecărui partid care 
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au obţinut mandate în consiliul local că trebuie să colaborăm pentru binele locuitorilor 

oraşului şi în slujba acestora şi sunt mulţumit să văd că aceasta funcţionează. 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Primarului Oraşului Valea lui 

Mihai, asupra gestionării bunurilor pe anul 2020. Nu sunt întrebări. 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului 

lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui 

Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, nr. 12/P.H./23 

martie 2021. 

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

hotărâre iniţiat. Nu sunt întrebări. 

Dl. Zima Marius – consilier local: în viitor nu se poate mări numărul de 

locuri în Centru de asistenţă medico-socială, ştiu că sunt multe solicitări şi listă de 

aşteptare pentru internare? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: ester de mult în atenţia noastră acest aspect, dacă 

este nevoie să mai achiziţionăm o clădire pentru care este nevoie de acordul Dvs. ca să 

rezolvăm soarta multor persoane nevoiaşe în vârstă. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: aş pune întrebarea d-lui Primar, 

avem clădirea secţiei exterioare a spitalului Marghita care nu este folosită, nu s-ar putea 

utiliza pentru centrul de asistenţă, acolo este amenajată şi bucătăria. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am discutat despre această posibilitate cu dl. 

ministru Cseke şi d-na Bradacs Aliz – managerul spitalului din Marghita şi cu dl. primar 

din Marghita, încă nu avem o poziţie din partea conducerii municipiului şi avantajul ar 

fi existenţa bucătăriei în această clădire. În judeţ, municipiul Salonta mai are un 

asemenea centru, împreună am făcut demersuri şi încercăm ca, în limita posibilităţilor, 

acele sume transferate din bugetele locale către centru să fie achitate din bugetul de stat.  

Dl. Chiş Gheorghe – consilier local: comisia Buget-finanțe, administrarea 

domeniului public şi privat a avizat proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. În şedinţa 

comisiei, d-na Czegledi a pus problema imposibilității unor persoane asistate de a achita 

aceste noi taxe, am discutat cu dl. director Csuri – există o singură persoană asistată a 

cărei pensie este mai mică decât taxa propusă, vor contribui aparţinătorii sau se va 

acoperi din buget, în nici un fel persoana asistată nu va fi externată pentru acest motiv. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: comisia Juridică, protecţie socială, 

sănătate şi familie a avizat proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. 

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

Hotărârea nr. 19/31 martie 2021 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.6 de pe Ordinea de zi: aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, 

nr.13/P.H./25 martie 2021. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la Proiectul de 

hotărâre iniţiat. Nu sunt întrebări. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: comisia Juridică, protecţie socială, 

sănătate şi familie a avizat proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. 

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

Hotărârea nr.20/31 martie 2021  -  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 tip ANL, schimbarea şi repartizarea unor  locuinţe 

pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui 

Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara), nr.14/P.H./25 martie 2021. 

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

hotărâre iniţiat. Nu sunt întrebări. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: comisia Juridică, protecţie socială, 

sănătate şi familie a avizat proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. 

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

Hotărârea nr. 21/31 martie 2021  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Diverse 

D-na Gabor Eva – preşedinte comisia III: am discutat în şedinţa comisiei 

modificările dispuse de Ministrul învăţământului în ceea ce priveşte desfăşurarea 

cursurilor, cum bine ştiţi în afara claselor terminale, cursurile se desfăşoară on-line. De 

asemenea, din 02 aprilie până în 04 mai este vacanţă, semestrul II ţine până în 25 iunie. 

Am urmărit ieri comunicatul dat de Ministrul învăţământului şi conferinţa de presă, cel 

puţin de cinci ori a fost întrebat câţi copii din România nu au acces la învățământul on-

line, nu a dat un răspuns concret dar a subliniat faptul că sunt mai mulţi decât s-a crezut, 

ceea ce înseamnă că sunt probleme mari nu numai la noi în oraş ci şi la nivel de ţară. 

Doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că m-aţi desemnat ca reprezentant al 

consiliului local în consiliul de administraţie al grădiniţei Aranykapu, până la această 

dată nu am fost invitată la nici o şedinţă a consiliului de administraţie. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte de şedinţă: din păcate vedem cu toţi 

că în învăţământul on-line sunt probleme, nu știm câţi copii nu au acces la această formă 

de învăţământ, este posibil să se cunoască o cifră pe care nu se vrea să fie publică, la 

nivel de oraş s-a accesat proiectul de finanţare pentru echipamente pe care colegii noşti 

directori de şcoală vi le vor prezenta în continuare. 

Dl. Varga Robert – consilier local: în toamna anului trecut ambele şcoli din 

oraş - Şcoala gimnazială şi Liceul Tehnologic, am depus cereri de finanţare în cadrul 

proiectului, pentru Liceu am obţinut finanţare în valoare de peste 900 mii lei, pentru 

şcoala gimnazială 1.960 mii lei, urmează să semnăm contractele apoi să facem achiziţia 

produselor, sper că în şedinţa de luna viitoare să vă pot spune mai multe, sperăm că în 2-

3 luni fiecare elev să dispună de echipamentele necesare pentru învățământul on-line. 
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D-na Zeffer Timea - Erzsebet – consilier local: Liceul a obţinut finanţare în 

valoare de 980 mii lei, până în prezent am asigurat 70 laptopuri şi 11 tablete pentru 

elevi. Teoretic toţi elevii au acces la învăţământul on-line. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: ar fi bine să se găsească o sursă în 

bugetul local pentru achiziţionarea unei aplicaţii, deoarece cadrele didactice au de 

întocmit tot felul de situaţii, prezentări şi alte asemenea, există aplicaţii create pentru 

şcolile din România şi care sunt foarte utile. În legătură cu pachetele sociale în cadrul 

POAD, cereţi tot felul de date de la învăţătoare cu privire la copii, la părinţii acestora, 

nu se poate crea vreo bază de date utilizabilă imediat, ca să nu se mai solicite date cu 

caracter personal de la cadrele didactice. 

Dl. Popa Florin-Viorel – consilier local: am fost chemat în spatele fabricii de 

cărămidă, unde cândva a fost un lac, este plin de gunoaie. Ar trebui nu ştiu ce măsuri 

luate, eu am făcut câteva poze, s-au adunat acolo foarte multe gunoaie: plastic, materiale 

de construcţii, etc., gunoi adunat de mai mult timp. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: cunoaştem această situaţie de fapt, este 

proprietate privată, dar aceeaşi situaţie este şi pe domeniul public – permanent, cu 

persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii şi cele beneficiare de ajutor social 

strângem gunoaie aruncate. În două zile am strâns cca 3 remorci de gunoi din spatele 

fostei fabrici de cărămidă, am pus afişe cu atenţionări, dar fără prea mare folos - acestea 

sunt distruse, încercăm să curăţăm toate aceste locuri de depozitare. Doresc să vă 

informez că ne-am interesat şi se pare că putem achiziționa la preţ convenabil o cameră 

video mobilă care funcţionează cu o cartelă sim şi se vede bine şi pe timp de noapte, cu 

acumulator, ceea ce înseamnă că, cu o aplicaţie pe telefon dacă cineva trece prin faţa 

camerei trimite fotografia pe telefon şi se poate vedea ce transportă căruţa sau 

autovehiculul respectiv, scopul este ca să-i prindem pe loc şi să desfiinţăm aceste 

depozite ilegale de gunoi.  

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: acel depozit pentru deşeuri din 

construcţii, mobilier, alte deşeuri voluminoase s-a finalizat? Ar fi bine adus la 

cunoştinţa locuitorilor locul unde este amplasat, programul de funcţionare, condiţiile în 

care locuitorii pot depune acolo deşeuri voluminoase. 

 Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: chiar mâine va fi postat pe site-ul 

oraşului un anunţ cu privire la faptul că de săptămâna viitoare, marţi va funcţiona acest 

depozit în locul oborului, tot mâine primim containerele şi locuitorii care au contract de 

prestări servicii cu firma de salubritate şi sunt la zi cu plata tarifelor prevăzute în 

contract vor putea transporta şi depozita acolo deşeuri voluminoase. Vom face cunoscut 

şi nr. de telefon al persoanei care va răspunde de această activitate, în prezenţa căruia se 

va putea intra în incinta depozitului şi depozita deşeurilor separat în containerele puse la 

dispoziţie. Tot acolo se vor putea transport şi depozita resturi vegetale – crengi, frunze 

etc., toate acestea gratuit, condiţia să deţină contract şi tariful achitat la zi. 
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Dl. Kovacs Attila – consilier local: cum se va verifica dacă persoana 

respectivă a încheiat contract de prestări servicii cu firma de salubrizare, va trebui să-şi 

prezinte contractul, sau se poate verifica baza de date? 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: persoana responsabilă va ţine legătura 

telefonic cu filiala din oraş a prestatorului, care va verifica în baza de date, bineînțeles în 

timpul programului de lucru al biroului. 

Dl. Nyako Iozsef - primar: aceste camere mobile sunt foarte eficiente şi sunt 

acceptate ca probă de  către autorităţi, am văzut exemple din alte localităţi şi s-a 

procedat la confiscarea mijloacelor de transport a deşeurilor pe care le-au depozitat în 

alte locuri decât cele desemnate. Vom fi nevoiţi şi noi să aplicăm măsuri drastice 

împotriva persoanelor care nu se conformează. 

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedinte de şedinţă: am văzut exemple şi la 

nivelul judeţului Bihor, au fost confiscate autovehicule cu care s-au transportat deşeuri 

şi depozitate în alte locuri decât cele desemnate în acest scop, cum va fi şi acest depozit 

pe care l-au înfiinţat autorităţile publice locale din localitate. 

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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