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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, 28 martie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr70/2014. 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. 

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 

26 februarie 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.21/28 

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

 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2014. 

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

hotărâre iniţiat. 

Dl. Chiş Gheorghe - consilier: prezintă raportul de avizare al comisiei cu 

referire la sumele cu care se rectifică bugetul oraşului: am primit de la Consiliul 

Judeţean Bihor suma de 200 mii lei - pentru drumuri, tot pentru drumuri din vânzări 

terenuri 30,26 mii lei, 93,8 mii lei pentru şcoli, din care: 21mii lei s-a alocat pentru 

naveta profesorilor de la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan navetă şi 28,8 mii lei pentru 

naveta profesorilor de la Colegiul agricol, pentru cheltuieli materiale pentru Şcoala 

gimnazială: 14 mii lei – pentru 24 paturi la grădiniţă, 30 mii lei pentru c/val. facturii de 

gaz. La cap. Asigurări şi asistenţă socială – 120 mii lei care se alocă pentru salariile 

asistenţilor şi pregătire profesională pentru angajaţii de la Creşă. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: am propus ca pentru naveta 

profesorilor sumele alocate să fie identice la cele două şcoli dacă ruta este aceeaşi, astfel 

în acest proiect de hotărâre, in aşa fel au fost repartizate sumele necesare.  

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

Hotărârea nr.22/28 martie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.2:  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.: „Hala producţie, 

depozitare şi magazin de prezentare – regim P” beneficiar ARA ROMANIA SRL. 

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

proiectul de hotărâre iniţiat – Planul Urbanistic General al oraşului nu este finalizat, 
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societatea a cumpărat ultima casă de pe Calea Revoluţiei, intenţionează construirea unei 

hale noi, cu magazin de prezentare, motiv pentru care au solicitat aprobarea PUZ.  

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

Hotărârea nr.23/28 martie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeţelor de 

pajişti permanente (păşune) pentru care oraşul Valea lui Mihai depune cerere de sprijin 

pe suprafaţă în campania 2014 la APIA – Centrul judeţean Bihor. 

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

hotărâre iniţiat.  

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: a fost întocmit Planul tehnic – cca 50 

% din sumă se alocată pentru întreţinerea păşunilor –forare fântână şi curățarea celor 

existente, pietruire drum acces spre păşune, eventual seminţe pentru iarbă, restul se va 

aloca pentru un utilaj agricol, de ex. tractor, eventual grapă şi un utilaj pentru 

împrăştierea îngrăşămintelor chimice deoarece avem un utilaj pe care-l folosim iarna 

pentru împrăştierea materialelor antiderapante, s-a cam distrus de la sare. Suma totală 

primită anul trecut a fost cheltuită in totalitate pentru întreţinerea păşunilor, 

achiziţionarea de îngrăşăminte chimice, tot ce a fost nevoie pentru a menţine păşunile in 

condiţii corespunzătoare, cu ajutorul crescătorilor de animale. 

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

Hotărârea nr.24/28 martie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor 

pentru tineri destinate închirierii construite prin programul A.N.L. 

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

de hotărâre iniţiat de comisia IV – toate sunt locuinţe cu o cameră. 

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

Hotărârea nr.25/28 martie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract 

de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi 

repartizarea acestora. 

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

de hotărâre. Comisia socială a propus prelungirea contractului de închiriere încheiată cu 

Gabor Monika – are datorii de anul trecut din luna mai, comisia nu este de acord cu 

prelungirea pe 6 luni – la expirarea acestui termen va începe din nou perioada de iarnă 

când nu mai putem evacua şi nu avem nici o garanţie că va achita datoriile. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: comisia socială de analiză a cererilor a 

propus prelungirea doar pe şase luni să vedem dacă îşi achită datoriile, are un copil mic 

unde să se ducă, desigur comisia a propus, consilierii aprobă sau nu prelungirea 

contractului de închiriere. Am ieşit din perioada de iarnă, de la 1 aprilie oprim 

încălzirea, ne gândim ca in cele 6 luni se poate redresa, are copil mic, unde va merge, tot 

aici va fi să o ajutăm. 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier: această persoană are prea mari datorii, nu 

suntem de acord să se prelungească contractul nici cu şase luni. Solicit ca toţi cei cu 

datorii să fie acţionaţi în instanţă.  
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Se supune la vot art.1: propunerea de prelungire a contractului de închiriere cu 

şase luni, se respinge cu 4 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă  

Modificarea art.1 propusă de dl. Viceprimar: contractul să fie prelungit pe 3 

luni – supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: această sarcină este grea, consilierii trebuie să 

decidă în asemenea probleme neplăcute, locuitorii oraşului aşteaptă rezolvarea de la noi, 

tot noi să căutăm modalităţi de rezolvare a problemelor, asta se aşteaptă atât de la 

conducere, cât şi de la aparatul de specialitate din instituţie, să gândim noi în locul lor, 

să găsim portiţe în aplicarea legii, dacă este posibil.  

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: o altă modificare faţă de proiectul de 

hotărâre iniţiat se reziliază Contractul de închiriere cu Bayer Elisabeta – la cerere, nu 

aşa cum eronat a fost trecut in proiectul de hotărâre. 

Rezilierea contractului cu Kabai Iosif a fost din iniţiativa noastră – acesta a 

dobândit o proprietate prin moştenire, aceasta a fost înstrăinată, i s-a adus la cunoștință 

faptul că nu poate fi titular al unui contract de închiriere locuinţă socială dacă a avut in 

proprietate un imobil chiar dacă a fost înstrăinat; locuinţa eliberată se repartizează lui 

Penyigei Sandor – cu condiţia rezilierii contractului înainte de termen, dacă va fi nevoie 

de imobil pentru şcoală. 

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

Hotărârea nr.26/28 martie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

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

cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească in anul 2014 o locuinţă socială. 

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

de hotărâre iniţiat. 

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

Hotărârea nr.27/28 martie  2014, parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pct. 7: Diverse: 

Dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisia I: trei cereri: 

1. Fundaţia AEGIS AEPHEBUM – au solicitat alocarea sumei de 4.000 lei 

am solicitat şi au depus o precizare: intenţionează să achiziţioneze o staţie automată de 

meteorologie şi să o monteze în incinta Colegiului Agricol nr.1 – Valea lui Mihai şi 

sume pentru organizarea întâlnirii apicultorilor – întrucât nu este prea concret mi se pare 

mică suma pentru asemenea aparat. 

Dl. Kiss Imre – consilier: acest utilaj modern măsoară temperatura din 

exterior din oră in oră, ar fi util pentru secţia de ştiinţe agricole, problema este cu paza 

obiectivelor, vă daţi seama că nu este ieftin şi acesta trebuie păzit. 

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier: în Ungaria un asemenea aparat costă 120.000 

– 200.000 forinţi, în funcţie de tipul aparatului – au fost proiecte pentru şcoli şi in alte 

localităţi s-a achiziţionat prin asemenea proiecte de finanţare. 

2. Solicitarea şcolilor din oraş pentru decontarea navetei cadrelor didactice – a 

fost rezolvată prin rectificarea de buget. 

3. Dl. David Sandor – solicită sprijin pentru renovarea locuinţei sociale pe 

care o închiriază – comisia propune să se întocmească un deviz de lucrări, să vedem cât 

ar costa renovarea. 
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4. Biblioteca orăşenească solicită 2.500 lei pentru organizarea taberei de arte 

plastice – se va verifica dacă sunt sume în cap. cheltuieli cultură, cred că este suficient. 

Dl. Krizsan Csaba – preşedinte comisia II: 

- 2 cereri pentru concesionare teren pentru garaj în curtea blocului – comisia 

propune respingerea. 

- PDL – solicită rezilierea contractului de închiriere – se propune aprobarea, 

- 2 persoane doresc concesionarea unui teren pentru hală industrială şi parc 

industrial pentru a pune la dispoziţia altor societăţi – sunt deschişi şi pentru parteneriat – 

solicităm să se precizeze concret ce şi unde doresc să facă această investiţie  

- Dl. Porsztner Adalbert – 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 în condiţiile legii. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: multe terenuri care sunt folosite pentru care nu se 

plăteşte. Dacă se fac garaje care corespund urbanismului, ar trebui să ne gândim cum 

putem să rezolvăm problema. 

Dl. Krizsan Csaba – consilier: s-au mai solicitat locuri pentru garaje, este 

posibil să identificăm de exemplu 4 locuri pentru garaje, întocmim documentaţia, 

organizăm licitaţie publică şi concesionăm prin licitaţie, dar să nu creăm precedent – 

săptămâna viitoare vom primi 400 asemenea cereri. 

Dl. Karsai Iozsef-Attila – viceprimar: dl. Ardelean a îngrădit o parte din 

curtea blocului, terenul solicitat  este situate lângă S.R.M. acesta constituie zonă de 

protecţie, nu  cunoaştem exact nici situaţia juridică. Anul trecut am adus o remorcă de 

nisip pentru teren de joacă pentru copii, sper ca în acest an să-l amenajăm. 

 

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

 

Dl. Gazsi Ianos-Zsolt – preşedinte al Comisiei IV: au fost 4 cereri pentru 

locuinţe prin proiectele de hotărâre propuse - s-au rezolvat. 

1. Konyelicska Eva – solicită prelungirea contractului de închiriere locuinţă 

socială – se propune spre aprobare 

2. Toro Gyongyi Brigitta – are trei copii, solicită acordul pentru închirierea 

fostei grădiniţe de pe str. Zărandului – 

3. Nemeti Eva – chiriaş in locuinţa socială de pe str. Munkacsi nr.22, soţul 

titular al contractului este în străinătate, au divorţat, propunem prelungirea contractului 

pe numele doamnei Nemeti, care să rămână in locuinţă împreună cu copilul. 

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 


