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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

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

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

Mihai, nr.95 din 21 iulie 2021. Sunt prezenţi 15 consilieri locali - lipsesc motivat 

consilierii locali Chiş Gheorghe-Cristian şi Csengeri Csongor-Antal, din 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. 

D-na Todor Maria – secretar general al Oraşului Valea lui Mihai: bună ziua, 

întrucât dl. Csengeri Csongor-Antal ales preşedinte de şedinţă lipseşte motivat, urmează 

să fie ales alt preşedinte de şedinţă. Potrivit art. 9 alin. (5) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai este ales 

preşedinte de şedinţă următorul consilier local în ordine alfabetică, urmează d-na 

Czegledi Iulia – consilier local.  

Dacă sunt situații de neparticipare la vot, vă rog să anunțați.  

Se supune la vot ca d-na Czegledi Iulia să fie preşedinte de şedinţă – aprobat 

în unanimitate de voturi pentru: 14, abţinere: 1, adoptându-se Hotărârea nr.46/28 iulie 

2021 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. Aceasta va fi punctul 1 de 

pe Ordinea de zi. 

D-na Czegledi Iulia – 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 – pct. 2 de pe Ordinea de zi, cu introducerea materialelor primite 

ulterior: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat şi a 

Statutului actualizat ale Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest, nr.35/P.H. din 26 

iulie 2021 

2. Informare privind Circulara Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor, 

nr.7530/09 iulie 2021, cu privire la aplicarea prevederilor legale ce reglementează 

modul de desfăşurare şi de transmitere a şedinţelor de consiliu local în mediu online, 

pentru a se asigura accesul cetăţenilor la lucrările şedinţelor şi a fi informaţi cu privire la 

deciziile luate. 
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3. Informare privind Raportul de audit financiar nr.16460 din 24 iunie 2021 şi 

Decizia nr.29 din 21 iulie 2021 a Camerei de conturi Bihor, emise în urma misiunii de 

audit financiar efectuat în perioada 17 mai – 24 iunie 2021, asupra contului de execuţie 

bugetară pe anul 2020 la U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai 

Proiectul Ordinii de zi supus votului se aprobă în unanimitate cu 15 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.47 din 28 iulie  2021 care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 30 iunie 2021 – se aprobă în 

unanimitate cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.48_din 28 iulie 2021, care 

face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre darea în folosinţă gratuită către 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, a imobilului situat în Oraşul Valea lui Mihai, 

strada Marton Aron nr. 31/A, Judeţul Bihor, nr.30/PH/21 iulie 2021, iniţiat de primarul 

Oraşului Valea lui Mihai. 

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

domeniului public şi privat cu 5 voturi pentru al celor 5 membri ai comisiei. 

Discuţii dacă sunt?  Nu sunt. 

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

pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 49 din 28 iulie 2021,  care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Liceul 

Tehnologic nr.1, str. Hunyadi Matyas nr.43, oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”, 

nr.31/PH/21 iulie 2021 – iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

domeniului public şi privat cu 5 voturi pentru al celor 5 membri ai comisiei. 

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

hotărâre iniţiat. Suprafaţa de teren ce se va preda va fi de 1715 mp şi nu cât a fost trecut 

iniţial în proiectul de hotărâre iniţiat. 

Discuţii dacă sunt?  Nu sunt. 

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

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.50/28 iulie 2021 care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de 
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Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii: „Construire bază sportivă TIP 1, str. Hunyadi Janos, nr. F.N. 

oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”, nr.32/PH/21 iulie 2021, iniţiat de Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai. 

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

domeniului public şi privat cu 5 voturi pentru al celor 5 membri ai comisiei. 

Discuţii dacă sunt?  Nu sunt. 

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

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.51/28 iulie 2021 care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre repartizarea unor locuinţe pentru 

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

Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara), nr.33/PH/21 iulie 2021, iniţiat de 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia Juridică, pentru administraţie 

publică locală, protecţie socială, sănătate şi familie  cu 4 voturi pentru al celor 4 

membri ai comisiei prezenţi la şedinţă. 

Discuţii dacă sunt?  Nu sunt. 

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

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.52/28 iulie 2021 care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor 

contracte de închiriere locuinţe sociale nr.34/PH/21 iulie 2021, iniţiat de Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia Juridică, pentru administraţie 

publică locală, protecţie socială, sănătate şi familie  cu 4 voturi pentru al celor 4 

membri ai comisiei prezenţi la şedinţă. 

Discuţii dacă sunt?  Nu sunt. 

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

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.53/28 iulie 2021 care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct.9 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 

constitutiv actualizat şi a Statutului actualizat ale Asociaţiei Intercomunitare Zona 

Nord – Vest, nr.35/PH/26 iulie 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia Juridică, pentru administraţie 

publică locală, protecţie socială, sănătate şi familie  cu 4 voturi pentru al celor 4 

membri ai comisiei prezenţi la şedinţă. 

Discuţii dacă sunt?  Nu sunt. 
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Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 15 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.54/28 iulie 2021 care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal.  

Pct. 10 de pe Ordinea de zi: Informare privind Circulara Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Bihor, nr.7530/09 iulie 2021, cu privire la aplicarea prevederilor legale ce 

reglementează modul de desfăşurare şi de transmitere a şedinţelor de consiliu local în 

mediu online, pentru a se asigura accesul cetăţenilor la lucrările şedinţelor şi a fi 

informaţi cu privire la deciziile luate. Circulara a fost transmisă odată cu celelalte 

materiale dezbătute.  

Dl. Molnar Jozsef – referent, responsabil tehnic în aparatul de specialitate al 

Primarului: eu dacă am înţeles şedinţele consiliului local se  transmit live, mi se pare cel 

mai accesibil să fie transmis pe o reţea de socializare, ne mai gândim la partea tehnică, 

pentru că nu este problemă cu imaginea dar sunt probleme cu sonorul pentru că cei care 

stau la capătul celălalt al mesei nu vor fi auziţi. Traducerea nu o putem asigura pe loc, 

după câte ştiu nu există un asemenea soft care să traducă în orice limbă pe loc ca să se 

poată subtitra. Asta presupune ori înregistrarea, traducerea şi difuzarea ulterior, ori 

şedinţele se desfăşoară în limba română. 

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: şedinţele se pot desfăşura în 

ambele limbi, respectiv şi în limba română și în cea maghiară? 

Dl. Zima Marius – consilier local: sonorul se poate rezolva cu un microfon 

mobil, portabil şi cineva se va deplasa cu microfonul la cel care vorbeşte. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am primit această circulară, dar se mai poartă 

discuţii cu privire la aplicare, formularea este sau/şi deci nu este neapărat importantă 

sau necesară transmiterea şedinţelor. Nu toţi interpretăm la fel, este o problemă, în 

special în localităţile cu populaţie majoritară de etnie maghiară, dacă şedinţele se ţin în 

limba română populaţia nu va înţelege mare lucru.  

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: atunci această problemă nu se 

rezolvă pe loc, rămâne deschisă, ne mai gândim la soluţii? Mai sunt alte propuneri? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: ceea ce a spus dl. viceprimar ar fi o soluţie: toate 

discuţiile să se desfăşoare atât în limba română cât şi în limba maghiară şi atunci nu 

avem nevoie de translator, care poate că nu ar putea reda pe loc exact ceea ce 

intenţionează să transmită vorbitorul. Eventual nu vom mai vorbi atât de mult să nu se 

întindă şedinţele pe mai multe ore şi ne vom concentra pe conţinutul a ceea ce vrem să 

spunem, ori vom proceda ca şi în alte localităţi un singur reprezentant al unui grup de 

consilieri va expune punctul de vedere al grupului de consilieri local respectiv fiind doar 

atâţia vorbitori câte partide sunt reprezentate în consiliul local. 

D-na Gabor Eva – consilier local: oricum preşedintele de şedinţă prezintă 

Ordinea de zi în limba română, iar discuţiile să se poarte şi în continuare în limba 

maghiară. 
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D-na Todor Maria – secretar general: nu este vorba de prezentarea titlurilor 

înscrise pe Ordinea de zi, aceasta poate fi consultată pe site-ul oraşului, pentru că 

proiectul ordinii de zi se postează imediat ce se emite Dispoziţia primarului de 

convocare a şedinţei şi poate fi văzut de toţi cei interesaţi. 

Dl. Zima Marius-Vasile – consilier local: având în vedere că toţi cei prezenţi 

vorbesc ambele limbi, ceea ce avem de spus vom spune atât în limba română cât şi în 

cea maghiară să fie pe interesul tuturor. 

Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: sunt de părere că cel mai bine ar fi aşa 

cum a spus dl. primar ca fiecare grup de consilieri locali să-şi desemneze un 

reprezentant care să prezinte punctul de vedere al grupului respectiv. 

Todor Maria – secretar general: în Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al consiliului local este prevăzut faptul că proiectele de hotărâre sunt discutate în 

şedinţele comisiei de specialitate căreia i se solicită avizul, vorbiţi în ce limbă doriţi, iar 

în şedinţa în plen preşedintele comisiei prezintă punctul de vedere al membrilor 

comisiei şi ar trebui în limba română. 

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Informare privind Raportul de audit financiar 

nr.16460 din 24 iunie 2021 şi Decizia nr.29 din 21 iulie 2021 a Camerei de conturi 

Bihor, emise în urma misiunii de audit financiar efectuat în perioada 17 mai – 24 iunie 

2021, asupra contului de execuţie bugetară pe anul 2020 la UAT Oraşul Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: după cum vedeţi este un raport pozitiv, măsurile 

stabilite în aceste documente sunt rezolvabile şi le vom rezolva cât de curând. 

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: dacă am înţeles bine – şi am mai 

discutat acest aspect cu şeful biroului contabilitate - sunt bunuri din proprietatea 

oraşului de ex. pe care le-a dat împrumut serviciului de alimentare cu apă şi între timp s-

au amortizat acestea nu au fost contabilizate? 

Todor Maria – secretar general: bunurile indiferent dacă sunt proprietate 

publică sau privată a u.a.t. - ului nu au fost împrumutate de către şeful biroului 

contabilitate, au fost date în administrare, în folosinţă, concesionare, închiriere etc. prin 

hotărârea consiliului local pe care aţi adoptat-o cu votul consilierilor locali. 

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: am văzut în Raport ca abatere 

înregistrarea bunurilor din domeniul public date în administrare – de ex. parte din 

clădirea de pe strada Republicii dat în administrare Spitalului. Nu a fost înregistrat în 

contabilitate în conturi distincte în afara bilanţului, la fel şi utilajele cele predate 

serviciului de apă, nu a fost contabilizat şi scăzută valoarea acestora. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: S-a dat clădirea în administrarea spitalului dar nu 

a fost înscris în CF dreptul de administrare. Aceeaşi situaţie şi cu etajul închiriat din 

clădirea substaţiei de pompieri. Nu mai putem închiria sălile de clasă pentru liceu direct 

de la ISU, va trebui să încheiem contract de închiriere cu ministerul, am fost notificaţi 
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ca în termen de 30 de zile cele 11 săli de clasă trebuie evacuate, solicitarea de închiriere 

se depune la minister pentru prelungire închiriere şi se va emite hotărâre de Guvern.  

Pct.12 de pe Ordinea de zi: Diverse  

Dl. Pop Florin-Viorel – consilier local: parcările din oraş sunt suprasolicitate, 

vii la primărie nu poţi parca, angajaţii nu au unde parca, centrul este plin de maşinile 

angajaţilor primăriei şi băncilor, măcar cei care lucrează în aceste instituţii să aibă loc 

de parcare.  

Vă rog să ne informaţi dacă s-a predat şantierul pentru reabilitarea blocurilor. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: avem 16 parcări în jurul primăriei, din păcate 

parchează alţii nu angajaţii primăriei, vom amenaja parcări lângă piaţă şi pe str. Erkel 

Ferenc nr.2, vom primi aprobare de la Ministerul învăţământului pentru demolare şi să 

scoatem clădirea din evidenţa imobilelor în care se desfăşoară activităţi educaţionale. 

Avem acolo cele două magazine şi s-a îngreunat circulaţia. Am trimis înștiințări la 

Papaya să introducă maşinile din parcare în interior. Locuitorii de pe străzile pe care le 

amenajăm doresc locuri de parcare pe stradă, alţii solicită amenajarea de zonă verde, 

vom planta 1500 pomi şi în acele locuri nu vor fi locuri de parcare. Ideal ar fi ca 

maşinile să fie parcate în curţi, din păcate nu aşa se întâmplă. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: amplasamentul pentru organizare de 

şantier s-a predat, de luni încep lucrările la blocuri şi canalizarea pe cele 3 străzi. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: dacă se demolează grădiniţa de pe 

strada Erkel Ferenc, se face altă grădiniţă. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: copiii de acolo sunt repartizaţi la alte grădiniţe din 

anul 2017. Nu avem bani să cumpărăm clădirea de pe Calea Revoluţiei, care trebuie 

renovată, ceea ce costă destul de mult.  

Dl. Varga Robert – consilier local: pe str. Erkel au fost 3 grupe de copii, din 

păcate a scăzut numărul de copii, clădirea este veche are probleme de rezistenţă – avem 

o clădire de grădiniţă pe str. Bathori Istvan unde au fost mutate grupele de copii - grupa 

nu este completă, într-o grupă ar putea fi max.20 copii, nu este mai departe decât cea de 

pe Erkel, mai sunt clădiri suficiente şi în centrul oraşului, capacitatea grupelor este 

suficientă, din păcate nu sunt atâția copii, probleme ar fi doar la grădinița cu program 

prelungit, sperăm ca noua clădire să rezolve această problemă. Sunt locuri suficiente. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am primit devizul monumentul eroilor din parc, 

urmează rectificarea de buget, pentru proiect avem nevoie de 14 mii euro şi 57 mii euro 

realizarea. V-am solicitat părerea, grupul de consilieri locali ai PPMT nu şi-a prezentat 

punctul de vedere. Plata s-ar face din bugetul local, ulterior suma va fi recuperată din 

sponsorizări, dacă nu se strânge suma totală va trebui să alocăm din bugetul local – 

sperăm cât mai puţin. Intenţionăm ca toate festivităţile să se desfăşoare la acest 

monument, indiferent dacă este sărbătoare naţională sau a populaţiei de etnie maghiară. 

Parcul orăşenesc este cuprins în proiectul Valea verde, proiectul nu cuprinde renovarea 
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monumentului, doar a zonei verzi. Vă rog să popularizaţi această intenţie printre 

alegătorii Dvs., printre cunoştinţele Dvs. să nu fim nevoiţi să alocam sume din bugetul 

oraşului, contribuind în acest fel la realizarea unui nou monument. 

O altă problemă – am adus de la Bucureşti varianta finală a studiului de 

fezabilitate pentru Varianta ocolitoare – se poate consulta şi se va supune spre aprobare 

în şedinţa din luna august devizul a fost modificat ţinând cont de faptul că a crescut 

preţul materialelor de construcţii – cheltuielile se suportă din bugetul de stat prin 

Ministerul transporturilor, vor fi cheltuieli minimale din bugetul local. Printre maşinile 

parcate în oraş sunt şi cele care tranzitează oraşul, se va descongestiona circulaţia şi 

parcarea în centru 

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: terenurile vor fi expropriate? 

Proprietarii vor fi nemulţumiţi 

Dl. Nyako Iozsef – primar: conform protocolului, CNAIR se ocupă de 

exproprieri. Ne ocupăm de identificarea proprietarilor, tot CNAIR se va ocupa de 

întocmirea de lucrări cadastrale şi intabulare, ceea ce nu s-a făcut de la reconstituirea 

dreptului de proprietate. 

Vă informez că din data de 02 august voi fi în concediu pe o perioadă de două 

săptămâni, am planificate câteva întâlniri pe data de 17 şi 18 august, după care voi fi 10 

zile la tratament, înlocuitor de drept este dl. viceprimar,. 

D-na Czegledi Iulia – preşedinte de şedinţă: nefiind alte probleme, declar 

închisă şedinţa ordinară din luna iulie a.c. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL,    

            Czegledi Iulia                                  Todor Maria  
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