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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 28 mai 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.68 din 21 mai 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. Csengeri Csongor-Antal – 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 cu 17 voturi pentru, adoptându-se 

Hotărârea nr. 33/28 mai 2021 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai convocată de îndată, din 18 mai 2021 

care se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.34/28 mai 

2021,  parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

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

de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe 

secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2020, nr.24/P.H./20 mai 2021, iniţiator: Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai 

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

hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate: buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai. 

Nu sunt obiecţiuni. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.35 din 28 mai 2021, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 

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

pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din oraşul Valea lui Mihai, 

nr.16/PH/07.04 2021, iniţiator 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: buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat a Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai. Nu sunt obiecţiuni. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru 

adoptându-se Hotărârea nr.36/28 mai 2021,  care face parte integrantă din prezentul 

proces-verbal.  

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neasumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 

acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui 

Mihai, nr.25/P.H./21 mai 2021, iniţiator 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: buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat a Consiliului Local. 

Nu sunt obiecţiuni 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru adoptându-se Hotărârea nr.37/28 mai 2021, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea 

unor contracte de închiriere locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL 

destinate închirierii, situate în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de 

Hunedoara), nr.26/PH/21 mai 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

hotărâre.  

Dl. Csengeri Csongor-Antal – preşedinte de şedinţă: comisia Juridică, pentru 

administraţie publică locală, protecţie socială, sănătate  şi familie a avizat proiectul de 

hotărâre şi propune introducerea unui articol cu privire la prelungirea contractului de 

închiriere locuinţă tip ANL nr. 41/2013 al cărui titular este Bodnar Szabolcs, vă rog să 

ţineţi cont de această completare. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 38/28 mai 2021, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

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

unor contracte de închiriere locuinţă socială, nr.27/PH/21 mai 2021, iniţiator Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai. 

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


ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI     

VALEA LUI MIHAI 

  

3 
415700-Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2, CIF: 4650570 

Tel: 0040259355216 Fax: 0040259355933 

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

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

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

hotărâre. Nu sunt întrebări.  

Comisia Juridică, pentru administraţie publică locală, protecţie socială, sănătate  

şi familie a avizat proiectul de hotărâre 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 39/28 mai 2021, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Diverse 

D-na Todor Maria – secretar general: stimaţi domni consilieri vă rog să nu 

uitaţi declaraţiile de avere şi de interese, până la data de 15 iunie. Prezintă noile 

reglementări cu privire la depunerea declaraţiilor de avere şi interese în format electronic 

pe platforma e - DAI cu semnătură electronică, cu valabilitate de la 01 ianuarie 2022. 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte Comisia I:  

1. Fundaţia Philadelphia – solicită ștergerea impozitului pe anul 2020 – ne vom 

consulta cu avocatul pentru că avem o sentință pentru anii precedenţii, vom reveni în 

şedinţa de luna viitoare. 

Dl. Csengeri Csongor-Antal – în calitate de secretar al comisiei IV: am avut 

cererea depusă de Bodnar Szabolcs – care s-a rezolvat prin introducerea în proiectul de 

hotărâre. O altă cerere care revine anual de la Pal Katalin şi Pal Vasile – chiriaşi în 

locuinţa socială de pe strada George Enescu – solicită acordul pentru cumpărarea 

apartamentului – acest imobil este proprietate publică – poziţia 146 – clădire şcoală – nu 

poate fi vândut, dar chiar dacă ar fi cuprins în inventar ca locuinţă socială – conform legii 

şi locuinţele sociale sunt proprietate publică a u.a.t.-ului.  

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: în ultimele săptămâni am avut 

impresia că dl. Primar nu mai doreşte să discutăm despre problemele oraşului deşi 

consiliul local nu este subordonat dl-ui primar. Din declaraţia alesului local UDMR-istul 

Anton Arkosi citez: autonomia local se realizează prin consiliul local ca autoritate 

deliberativă şi primar ca autoritate executivă. Mulţumesc nu doresc răspuns. 

D-na Todor Maria – secretar general: ceea ce aţi prezentat Dvs. este prevăzut 

în Codul administrativ. Presupun că doriţi să subliniaţi faptul că nu s-a modificat 

convocare să se ţină şedinţa fizic. Tot Codul administrativ prevede faptul că, şedinţele 

ordinare ale consiliului local se convoacă de către primar, iar cele extraordinară de către 

primar sau grup de consilieri. Dl. primar a convocat şedinţa ordinară care să se ţină on-

line având în vedere condiţiile actuale de pandemie, după cum ştiţi sala de şedinţe nu este 

suficient de mare să se păstreze distanţarea socială. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu este cazul să întindem şedinţa de acum, eu vă 

stau la dispoziţie, puteţi să veniţi pe grupuri de consilieri pentru că am multe să vă 

comunic. În permanenţă mă consult şi ascult părerile cetăţenilor, tot aşa li de cele ale 

consilierilor locali indiferent din ce partid faceţi parte, nu ascund nici o informaţie. O 
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temă care aş dori să discut cu fiecare dintre Dvs. ar fi varianta pe care am primit-o pentru 

Monumentul eroilor din parcul orăşenesc – doresc să v-o prezint să ne apucăm de lucrări. 

De asemenea, doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că azi dimineaţa am avut o 

întrevedere cu un investitor turc, care vrea să facă o investiţie în oraş pe terenul unde a 

fost fabrica de cărămidă, actualmente închiriat de SC VESTREX pentru depozit materiale 

de construcţii. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: aş dori să ştiu dacă dl. primar a 

primit observaţii şi reclamaţii cu privire la starea impracticabilă a drumurilor, nu vorbesc 

despre cele care se află în fază de modernizare – de care ne bucurăm cu toţii, intersecţiile 

sunt pline de gropi şi prezintă pericol de accidentare, pe strada de la cimitir spre piaţă a 

fost un indicator STOP, acesta a dispărut – ar trebui revizuite şi îmbunătăţită situaţia. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: zilele trecute am semnat contractul de închiriere – 

în valoare de 15.000 lei, a utilajului pentru nivelarea străzilor unde nu se efectuează 

lucrări şi pe care se circulă ca rute ocolitoare. Nu putem moderniza fără săpături, cetăţenii 

trebuie să conștientizeze şi să le spunem să nu intre pe străzile pe care se lucrează, dar 

când se va finaliza vom avea drumuri, piste de biciclete şi trotuare. 

Nefiind alte probleme dl. preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă.  

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

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL,   

     Csengeri Csongor-Antal                      Todor Maria  

 

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

