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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

               VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 26 februarie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

Mihai, nr.39/2014. Sunt prezenţi toţi  cei 17 consilieri în funcţie dl. Nyako Iozsef – 

Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui 

Mihai, dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo şi d-na Suto Eva – din partea 

ziarului Regelli ujsag. Soseşte dl. Csomortanyi – preşedinte EMNP – Bihor. 

Dl. Gnandt Janos - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei prezenţi supune la 

vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai din data de 

29 ianuarie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de 

zi a şedinţei de azi, se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.14/26 

februarie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Raportul anual al Viceprimarului oraşului Valea lui 

Mihai, pe anul 2013 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă Raportul de activitate – nu sunt 

întrebări sau obiecţiuni cu privire la raportul prezentat – va fi adus la cunoştinţă publică 

prin afişare pe site-ul oraşului www.valealuimihai.ro.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2013 al consilierilor 

Horvath SandorKrisztian, Kiss Emeric, Kovacs Attila, Krizsan Csaba-Geza, Nagy 

Laszlo, Pap Sandor-Gyorgy, Szilagyi Attila şi Szilagyi Ferenc – rapoartele au fost 

depuse în scris de fiecare consilier nominalizat – vor fi aduse la cunoştinţă publică prin 

afişare pe site-ul oraşului www.valealuimihai.ro. 

 

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

execuţie al bugetului oraşului Valea lui Mihai aferent anului 2013. 

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

hotărâre, este execuţia bugetară pe anul 2013, care a fost supus aprobării trimestrial, 

acesta este cumulat pe întregul an, cifrele prezentate reflectă realitatea, sumele au fost 

cheltuite aşa cum am propus şi aţi aprobat Dvs. nu au fost băgaţi banii in buzunarul 

nimănui, s-au cheltuit tocmai aşa cum s-a propus. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: in luna ianuarie 2014 am aflat de sumele care 

au fost transferate Asociaţiei Pro Valea lui Mihai – este vorba de suma de 41 mii lei, 

fără să existe o solicitare in scris, noi – consilierii din partea EMNP-PPMT, nu vom 

aproba acest proiect de hotărâre. 

http://www.valealuimihai.ro/
http://www.valealuimihai.ro/
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D-na Todor Maria – secretar: in şedinţa din luna ianuarie aţi aprobat contul 

de execuţie aferent trimestrului IV 2013 – care a fost identic cu acesta. Referitor la 

solicitările depuse de organizaţiile neguvernamentale pentru alocare de fonduri din 

bugetul local, s-au alocat sume pentru susţinerea cultelor religioase din localitate, in 

afara parohiei ortodoxe şi a mănăstirii de pe str. Zărandului, ulterior cultul penticostal, 

nimeni nu a solicitat in scris şi totuşi s-au alocat sumele stabilite la aprobarea bugetului. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă in unanimitate cu 13 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (d-ra Czegledi Iulia, dl. Hegedus Attila, dl. Pap Sandor-

Gyorgy şi dl. Szilagyi Ferenc) - adoptându-se Hotărârea nr.15/26 februarie 2014, care 

face parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri 

de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014. 

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

hotărâre iniţiat: Asociaţia Philadelphia nu desfăşoară activităţi care să permită scutirea 

de impozite şi taxe locale, in schimb Asociaţia REKAB a depus documente din care 

reiese faptul că desfăşoară activităţi de binefacere şi cunoaştem cu toţii activităţile 

desfăşurate de această asociaţie care îl îndreptăţesc să solicite şi să beneficieze de 

scutire de plata impozitelor şi taxelor locale. 

Dl. Csengeri Csongor  – consilier: Philadelphia doreşte să sprijine activitatea 

claselor de copii marginalizaţi înfiinţate de Fundaţia Szent Ferenc, este în fază de 

discuţii, încă nu s-a făcut nimic. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: ar fi binevenit ajutorul Fundaţiei Philadelphia, nu 

este plăcut să respingem solicitarea – dar activitatea nu este justificată. 

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

Hotărârea nr.16/26 februarie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

oraşului Valea lui Mihai in proiectul Consiliului Judeţean Bihor intitulat: „Elaborarea 

strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate şi instalarea unui 

sistem unitar de monitorizare a acestuia in Valea Ierului”, Acronim: IERWATER, nr. 

de înregistrare: HURO/1101/167/1.3.2. 

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

hotărâre iniţiat. Proiectul a fost accesat de Consiliul Judeţean Bihor, este un proiect care 

cuprinde partea de nord a judeţului, vor monitoriza calitatea apei potabile din zonă, pe 

această perioadă predăm acest puţ pe care se va monta contorul de monitorizare. 

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

Hotărârea nr.17/26 februarie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai 

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

hotărâre iniţiat, am avut trei posturi la proiecte europene – nu au fost angajate persoane 

pe aceste funcţii lucrările de implementare au fost efectuate de către colegii noştri, 

aceste posturi nu le vom avea în acest an deoarece nu avem nici un proiect european de 

implementat, urmează să primim şi comunicarea de la Prefectul judeţului. O altă 

modificare propusă: transformarea a două posturi de cel de referent la Serviciul public 
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de alimentare cu apă - pe această funcţie este dl. Orosz Imre în funcţia de administrator 

şi dl. Fele Attila – din muncitor calificat va fi promovat în funcţia de administrator, 

pentru că a primit alte atribuţii de serviciu – salariul va fi puţin mai mare. 

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

Hotărârea nr.18/26 februarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct.7: Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe tip ANL şi 

aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate 

pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate 

închirierii situate în oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos). 

 Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul 

de hotărâre, dl. Gombasi este ultimul pe lista de priorităţi aprobată in cursul anului 2013 

şi se propune repartizarea unei locuinţe eliberate, precum şi aprobarea listei de priorităţi 

pentru perioada următoare. 

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

Hotărârea nr.19/ 26 februarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct.8: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere 

locuinţă socială şi rezilierea unui contract locuinţă socială. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: prezintă referatul de aprobare la proiectul 

de hotărâre iniţiat de comisia IV.  

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

Hotărârea nr.20/26 februarie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 9: Diverse: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: am discutat despre solicitările de 

fonduri din bugetul local în anul 2014 depuse de organizaţiile neguvernamentale din 

localitate – vă vom aduce la cunoştinţă propunerile noastre. 

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisia II: 

- 2 cereri pentru concesionare păşune – comisia propune ca în acest an să 

nu se concesioneze – propunerea se aprobă în unanimitate. 

- Dl. Porsztner Bela – solicită acordul pentru închirierea unui spaţiu din 

sediul vechi al Primăriei oraşului pentru birou – comisia este de acord cu 

închirierea dar numai prin licitaţie publică organizată in condiţiile legii. 

- D-na Turucz Maria – solicită un spaţiu pentru birou al asociaţiei femeilor 

– dacă sunt spaţii libere suntem de acord, posibilităţi în limita legii. 

Doresc să menţionez că, Clubul sportiv Unirea a solicitat de ani de zile un 

spaţiu pentru sediu – vă rog să luaţi în considerare şi această solicitare. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: avem spaţii la mansarda Primăriei – 

pot fi posibilităţi de dare în folosinţă, avem şi mobilier. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am discutat despre păşune într-o şedinţă la care au 

fost prezenţi şi reprezentanţi ai crescătorilor de animale, putem solicita subvenţia de la 

APIA, avem nevoie de fântâni pentru apa necesară pentru adăpatul animalelor, de 

drumuri de acces care trebuie reparate, străzile pe care circulă animalele spre păşune le 

vom stropi mai des – cel puţin dimineaţa şi seara. 

Dl. Pap Sandor – consilier: cine a hotărât ca mansarda de la Casa de copii şi 

tineret să fie atribuită clubului foto. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: clădirea a fost dată in administrare Casei de 

cultură, împreună cu clădirea Ştrandului, in şedinţa din luna ianuarie a.c. fiind in 

administrarea casei de cultură, se împuterniceşte directorul acestei instituţii să hotărască 

pentru ce se folosesc spaţiile care îi sunt date in administrare. 

Dl. Csengeri Csongor – preşedinte al Comisiei III: nu au fost cereri. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: au fost cereri pentru locuinţe s-au rezolvat. 

 

D-na Boka Katalin – expert local pentru rromi in aparatul de specialitate al 

Primarului oraşului Valea lui Mihai: pentru supravegherea şi integrarea comunităţii de 

rromi, este nevoie de un grup local de lucru din care trebuie să facă parte consilieri 

locali, alături de reprezentanţi ai poliţiei, din sănătate, din învăţământ, ai cultelor 

religioase şi ai comunităţii de romi – acest grup de lucru se întruneşte trimestrial şi 

discută problemele cu care se confruntă această comunitate.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: pentru şedinţa de luna viitoare, d-na Boka va 

întocmi o informare asupra activităţii sale, veţi vedea ce probleme se ridică. 

 

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

              Gnandt János                                         Todor Maria 


