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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 30 iunie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.83 din 24 iunie 2021. Sunt prezenţi: 16 consilieri locali din cei 17 consilieri 

locali în funcţie (lipseşte motivat dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local), dl. 

Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai şi d-na Todor Maria – Secretar 

general al Oraşului Valea lui Mihai, iar din partea mass-media d-na Suto Eva. 

 

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 adoptându-se Hotărârea nr.40 

din 30 iunie  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 28 mai 2021 – se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.41 din 30 iunie 2021, - parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2021, nr.28/PH/23 iunie 2021, iniţiat de primarul 

Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre. Dacă aveţi întrebări vă răspund.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate cu 3 voturi pentru 

şi 1 vot împotrivă al celor 4 consilieri locali prezenţi la şedinţa comisiei. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: se cumpără acţiuni de la societatea care 

gestionează serviciul de apă, dar – nu va fi apa mai bună din punct de vedere calitativ şi 

din punct de vedere cantitativ nu va fi apă mai multă. 

D-na Nemet Elvira-Iboyo – consilier local: nu se poate separa cumpărarea de 

acţiuni de rectificarea de buget? 

D-na Todor Maria - secretar general: proiectul de hotărâre este pentru 

rectificarea bugetului în care s-a cuprins suma necesară pentru achiziţionarea de acţiuni 
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care s-a primit prin GAL, nu este proiect de hotărâre pentru cumpărare de acţiuni. Dar 

comisia a comunicat avizul, fără amendamente, doar cu 1 vot împotrivă.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: când s-a delegat gestiunea serviciului 

de apă şi canalizare aţi fost revoltaţi că am dat din mână serviciul – acum sunteţi 

împotrivă să avem mai multe acţiuni în societate şi nu înţeleg care şi când a fost 

problemă mai mare atunci când am delegat serviciul sau acum când dorim să avem mai 

multe acţiuni? 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 10 voturi pentru şi 6 abţineri: 

Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Iuhas Monika-Hilda şi Pap Sandor Gyorgy – 

consilieri locali – cf. art.28 alin. (13) din regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai Abţinerile se numără la voturile 

împotrivă; Varga Robert şi Zeffer Timea-Erzsebet – consilieri locali abţineri cf. art.74 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai) adoptându-se Hotărârea nr.42/30 iunie 2021,  - parte integrantă din prezentul 

proces-verbal.  

Dl. Csengeri Csongor-Antal – preşedinte de şedinţă: ca să clarificăm situaţia 

de abţinere a consilierilor locali Varga Robert şi Zeffer Timea-Erzsebet în calitate de 

directori ai şcolilor din localitate – consideră că sunt în conflict de interese întrucât 

rectificarea bugetului conţine şi sumele pentru bursele elevilor şi finanţarea 

achiziţionării de tablete şi laptopuri pentru care s-au depus şi aprobat cereri de finanţare. 

Dl. Varga Robert – consilier local: s-au depus cereri de finanţare pentru 

tablete şi laptopuri de către ambele unităţi de învăţământ din localitate, s-au semnat 

contractele de finanţare, s-a întocmit documentaţia pentru achiziţionare, urmează faza 

de publicare a licitaţiei pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2022, nr.21/PH/10 mai 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 cu 3 voturi pentru 

şi 1 vot împotrivă al celor 4 consilieri locali prezenţi la şedinţa comisiei. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: luna trecută am aprobat execuţia 

bugetară, în acesta anul trecut la impozit clădiri de la persoane fizice a fost prevăzută 

suma de 370 mii lei şi s-a încasat suma de 214 mii lei, am întrebat ieri în şedinţa 

comisiei de ce nu s-a făcut o analiză care este cauza neplăţii impozitelor în procent 

destul de mare. Răspunsul a fost că s-au pus popriri, Casa de pensii reţine sume foarte 

mici 1-2 lei  - este posibil că acel om nu poate plăti impozitul pentru că are pensie mică,  

mărim cu 3 % cu rata inflaţiei, alte impozite cu 10 % de ce să mărim impozitele în loc 

să se facă o analiză care este cauza neplăţii, oamenii nu au locuri de muncă şi probabil 
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vor fi încasări mai mici faţă de anul trecut pentru că nu au locuri de muncă, nu au 

venituri şi nu vor avea din ce plăti impozite. Înainte de a aproba impozitele şi taxele ar 

trebui să ştim câte persoane sunt capabile să le plătească, câte persoane nu au venituri 

permanente şi nu vor putea plăti, câte persoane sunt plecate în străinătate. Degeaba se 

acordă bonificaţia de 10 % în cazul plăţii în întregime a impozitelor până la 30 martie 

dacă se măreşte cuantumul, unde sunt facilităţile? 

Dl. Zima MariusVasile – consilier local: am discutat şi despre faptul că este 

posibil să existe rău-platnici care din rea intenţie nu plătesc impozite şi taxe, ar fi bine să 

vedem o listă cu răi platnici - ultimii 5-10 datornici, care au posibilităţi şi nu plătesc 

impozite să fie întrebaţi oare care este motivul pentru care nu plătesc. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru a face ceva în oraş, ex: să udăm florile, sau 

să nivelăm drumuri cu utilajul nostru, sau să funcţioneze şcolile etc. avem nevoie de 

încasări. Încasările dintr-un an sunt suficiente pentru o lună de funcţionare. Ceea ce 

cereţi Dvs. să nu încasăm impozite pentru că oamenii nu au venituri dar să avem toate 

sumele necesare pentru funcţionare nu poate fi explicat. Nu se poate să nu încasăm 

impozite dar să avem şi bani. Aceste impozite sunt pe proprietate şi din cauza lipsei 

locului de muncă nimeni nu poate fi scutit. Eu aş afişa liste cu tot felul de exemple 

negative, dar protecţia datelor personale nu permite. Permanent se trimit înştiinţări, 

avem liste, cunoaştem numărul de pensionari, şomeri, asistaţi sociali, s-au pus popriri pe 

pensie şi pe salarii, dar şi pe conturi bancare, avem depus sechestru în CF. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: am solicitat în instanţă obligarea la 

muncă în folosul comunităţii a persoanelor care au amenzi neplătite – este persoană cu 

41 mii lei datorii din amenzi. Avem 20 dosare – în prezent un singur om face muncă în 

folosul comunităţii, pentru că lucrează în altă parte sau munci ocazionale pentru a 

întreţine familia, greoi dar funcţionează. Este o posibilitate de a scăpa de rămăşiţe şi 

profităm de această posibilitate. 

D-na Todor Maria – secretar general: zilnic primim solicitări de la executorii 

judecătorești cu privire la bunurile deţinute de către cetăţenii din localitate, care au 

credite neachitate la bănci sau la societăţi de la care au cumpărat produse în rate, ori 

înştiinţări de sechestrare de bunuri – în special autoturisme pentru acelaşi motiv. 

Impozitele locale sunt pe proprietate, scutiri de plată nu se acordă pentru că nu ai loc de 

muncă permanent – ai avere – se impozitează. Nici de impozitele datorate pe veniturile 

salariale nu te  scuteşte nimeni dacă venitul este minim faţă de cel care are un salariu 

mai mare. Scutirile ce se pot acorda sunt prevăzute de Codul fiscal.  

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă (Baricz-Nanasi Ferencz, Czegledi Iulia, Iuhas Monika-Hilda şi Pap Sandor-

Ferenc)) adoptându-se Hotărârea nr.43/30 iunie 2021, care parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  
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Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru 

realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi 

racorduri sau de extindere a reţelelor existente pe domeniul public la infrastructura 

tehnico-edilitară existentă în zonă de pe raza Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor, 

nr. 23/PH/18 mai 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre. Acordul se va acorda pentru branşamente nefiind nevoie de autorizaţia de 

construire pentru aceste lucrări. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de avizat de Comisia Buget-finanțe, 

administrarea domeniului public şi privat cu 4 voturi pentru al celor 4 consilieri locali 

prezenţi la şedinţa comisiei şi Comisia Amenajarea teritoriului şi urbanism, mediu şi 

turism ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, cu 5 voturi pentru al celor 5 

consilieri locali – membri ai comisiei. 

Dl. Zima Marius-Vasile – consilier local: Pe str. Republicii în faţa imobilului 

cu nr.38, am înţeles că se vor scoate stâlpii de electricitate, se modifică reţeaua de gaz şi 

apă – nu se poate modifica proiectul, ne va costa prea mult pentru ca să avem drum de 

biciclete? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: se va modifica reţeaua de curent electric şi gaze 

naturale pentru ca să se poată circula în condiţii bune pe pista de biciclete, proiectul este 

pentru reducerea emisiilor de carbon – aceasta presupune asigurarea accesului pe 

bicicletă la locurile de muncă, a elevilor la şcoli, dacă nu avem piste de biciclete – nu 

este proiect, avem nevoie şi de trotuar şi atunci nu mai este loc pentru stâlpii de 

electricitate şi acele conducte supraterane de gaze naturale care şi până acum au 

îngreunat circulaţia şi aspectul străzii, chiar se vor scoate încă doi stâlpi de electricitate, 

dacă nu se modifică reţele proiectul nu este finanţat, dar nu putem desfiinţa nici 

trotuarele – trebuie să asigurăm acces şi pentru pietoni.  

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: pe câte străzi sau în câte locuri se 

modifică reţeaua de gaz. Nu se fac intrări în proprietăţi – bordurile sunt înalte, drumul 

pentru circulaţia autovehiculelor este prea îngust. Nu se putea asfalta ca și strada 

Breslelor pe lățimea existentă și să se marcheze pista de biciclete, fără borduri? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: în 16 puncte este nevoie de modificare, am fost la 

ieri la Cluj am discutat cu proiectanţii am clarificat punctele de intervenție. 

Modernizarea străzii Breslelor s-a realizat din fonduri proprii proiectul tehnic a fost 

întocmit aşa cum am vrut noi, lucrarea de investiţii la care faceţi referire este din fonduri 

europene, proiectul este pentru reducerea emisiilor de carbon – trebuie respectate 

condiţiile proiectului. Am avut întâlniri cu locuitorii, am găsit vreo 30 de cetăţeni foarte 

nervoşi, nemulţumiţi, le-am explicat printre altele că nu va fi diferenţă de 7 cm între 

drum şi borduri şi au înţeles. Mâine mă duc la Bucureşti la trei ministere, după cum ştiţi 

s-au scumpit materialele de construcţii realizarea investiţiilor este în pericol, sperăm să 
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se suplimenteze fondurile. Nu induceţi oamenii în eroare - Proiectele tehnice sunt 

întocmite de specialişti şi verificate/avizate de alţi specialiști care nu greşesc, de 

asemenea, avem posibilitate să emitem dispoziţii de şantier pentru modificări, acestea se 

vor regăsi în cartea tehnică a construcţiei în ordine cronologică de la demararea 

lucrărilor până la ultimul marcaj trasat. Se rezolvă starea drumurilor pentru următorii 

200 de ani, se rezolvă şi scurgerea apelor pluviale.  

Dl. Varga Robert – consilier local: este nevoie de pistele de biciclete sunt 

delimitate de carosabil, copilul poate merge liniştit cu bicicleta, diferenţa de 4 dintre 

carosabil şi bordura de delimitare a pistei de biciclete cm nu va fi prea mult. Propun să 

aşteptăm finalizarea lucrărilor şi să venim cu critici dacă acestea nu vor fi bine realizate.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: să vedem la final, nu s-a făcut ani de 

zile nimic, am aşteptat 30 de ani pentru modernizarea drumurilor, acum sunteţi 

nemulţumiţi. Nu va fi diferenţă de la borduri şi intrări în curţi, drumul va trebui şi 

întreţinut – dacă delimitarea s-ar fi realizat cu linie de marcaj trebuia permanent vopsit 

ar fi fost cheltuieli în plus. 

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

Hotărârea nr.44/30 iunie 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.29/PH/23 iunie 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre. Nu sunt observaţii privind proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de către toţi membri comisiei Juridică, 

pentru administraţie publică locală, protecţie socială, sănătate şi familie. 

 Nu sunt întrebări sau observaţii. 

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

Hotărârea nr.45/30 iunie 2021,  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Diverse  

Dl. Popa Florin-Viorel  – consilier local: rog să ne informați în ce stadiu este 

proiectul de reabilitare a blocurilor. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: lucrările încep în 5 iulie 2021, sunt probleme şi 

doresc să atrag atenţia d-nei consilier local Iuhas Monika – au fost construite garaje 

ilegal sunt emise câteva autorizaţii de construire, dar proprietarii garajelor nu au nici un 

fel de drept asupra terenului care este al Statului Român, în autorizaţii nu se specifică în 

ce calitate se poate construi şi unde, fără nici o delimitare, doar str. Republicii nr.4.Vor 

fi demolate garajele construite ilegal, teren este proprietatea statului român, nimeni nu 

poate construi dacă nu are vreun drept asupra terenului. Magaziile rămân, acestea au 
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fost construite odată cu blocurile şi sunt intabulate în CF, dar şi acestea vor trebui 

renovate în exterior de către proprietari, nu s-au cuprins în proiect pentru că acesta este 

pentru reabilitare termică a blocurilor, magaziile nu necesită reabilitare termică. Terenul 

ocupat de garaje, este necesar pentru organizare de şantier.  

Comisia I: d-na Nemeth Elvira – secretar al comisiei: nu au fost 

solicitări/notificări din partea cetăţenilor adresate comisiei 

Comisia II: dl. Krizsan Csaba – preşedinte al comisiei: nu au fost 

solicitări/notificări din partea cetăţenilor adresate comisiei 

Comisia III – d-na Gabor Eva – preşedinte al comisiei: la începutul lunii iunie 

în colaborare cu Asociaţia femeilor UDMR s-a organizat cu succes ziua copilului în 

parcul orăşenesc. A început bacalaureatul, întrucât s-au înscris mai puţin de 30 de elevi, 

vor da examene la centrul organizat în Săcuieni. Examenele de capacitate s-au 

desfăşurat în perioada 22-25 iunie, vă prezint şi rezultatele obţinute. 

Ar fi foarte importantă înfiinţarea unui Cabinet medical şcolar. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: se încheie acţiunea de colectare 

deşeuri iniţiat de Consiliul Judeţean şi ECOLECT GROUP. S-au colectat deşeuri 

voluminoase de la gospodării, nu ştim încă cine este câştigător, a fost de ajutor pentru 

locuitori. Depozitul pentru deşeuri voluminoase funcţionează şi în continuare unde se 

pot depune deşeuri gratuit de către toţi cetăţenii care au contract de salubrizare şi sunt la 

zi cu plata c/valorii serviciului.  

Sperăm că în cursul săptămânii viitoare se va pune în funcţiune noul rezervor 

de apă, având în vedere temperaturile ridicate din ultimele zile, actualele rezervoare nu 

fac faţă, debitul apei este scăzut la blocuri nu este deloc, zilnic câteva ore se opreşte apa 

pentru a reumple bazinele, deşi operatorul a solicitat să nu se folosească apa pentru udat 

pentru ca să se asigure apa necesară pentru tot oraşul. 

Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: sunt încheiate contracte de salubritate 

pentru sedii ale PFA/I.I. – să nu fie obligaţi să încheie contracte şi ca persoane fizice 

dacă sediul este acelaşi cu domiciliul acestora. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: noi nu am aplicat amenzi în aceste 

cazuri aşa cum s-a aplicat în alte localităţi, vrem ca oamenii să se obişnuiască cu acest 

sistem nou de colectare, intenţionez să fac o prezentare cu privire la deşeurile colectate, 

cât se colectează selectiv, ce cantitate de deşeuri comunale se transportă la groapa 

finală, etc. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: vom edita din nou ziarul oraşului în cursul lunii 

viitoare, nu a mai fost editat de mult, informaţiile au fost postate pe pagina on-line a 

oraşului, ne-am gândit că ajunge la mai multe persoane. Probabil ziarul va fi editat 

trimestrial, durează destul de mult până se editează.  

Consider important să vă informez despre renovarea monumentului eroilor din 

parcul orăşenesc. Vă prezentăm proiectul întocmit de un artist din jud. Sălaj, se 

preconizează a se realiza din marmură, avem proiect pentru iluminare, preţul este cca 73 
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mii euro, pentru care intenţionăm să iniţiem o strângere de fonduri de la persoanele 

fizice şi juridice şi bugetul local. Reprezentanţii PSD şi PNL au fost de acord cu 

realizarea proiectului, sperăm ca şi reprezentanţii PPMT-EMNP să fie de acord, după 

care vom demara procedura de achiziţie publică.  

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: nu sunt de acord cu dărâmarea 

unui monument, consider că se poate renova. Mă bucur că se va edita din nou ziarul 

oraşului, dar cine este Balazs Attila care semnează articolele din ziar? Sunt puţine 

persoane care au scris în acest ziar, asemenea ziar am editat în copilărie. Articole pot fi 

scrise şi în limba română, nu traduse cele scrise în limba maghiară, sunt colegi care sunt 

capabili să scrie în limba română. Toţi locuitorii cunosc atât limba română cât şi limba 

maghiară, nu este nevoie de traducere dintr-o limbă în alta. 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: grupul de consilieri ai EMNP-

PPBT vă va comunica punctul de vedere în timp util. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă se poate în decurs de o săptămână. Dl. Balazs 

Attila este angajatul nostru, are abilităţi de a scrie, nu este interzis nimănui să scrie 

articole, dar să ştiţi că voluntariat nu există. Avem un grup de colegi care se ocupă cu 

redactarea ziarului, dar oricine dacă are ceva de spus poate scrie în această publicaţie. 

Dl. Csengeri Csongor-Antal – preşedinte de şedinţă: ceea ce spuneţi Dvs. 

despre cunoaşterea celor două limbi nu corespunde realităţii, dovadă sunt rezultatele de 

la examenul de limba română promovat în procent de 21 % şi 70 % la limba maghiară. 

Deci este nevoie de traducere, dar dacă avem un tex scris în limba română care urmează 

a fi publicat în acest ziar, tot aşa va fi tradus în limba maghiară. 

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  
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