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q,rhcctnneta Czeol6di Irrtia cnncilier lnnal rlin narfea Pqrtidrrhri Pnnrrler
Maghiar din Transilvania Valea lui Mihai, membru in Comisia pentru Agriculturd qi
Activitili Economico- FinanciarS.

Prin prezenta vd inaintez urmatorul raport de activiiate pe
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perioada

I 0.20 14.

in

anul 2AI4 am participat la toate gedintele Comisiei p€ntru AgriculturA gi
A^tir,;ttti Fnnnnrnicn- Finanniaril inneninrl rlin dato Aa OI Ot 7Ol/ ;6nd in Aqte Ap
31.10.2014

in daia de IC,|I.20I4

pariicipat la gedinla exiiaoidinaii a Consiliului
Local al oraquiui Valea lui Mihai. Am fost de acord ordinea de zi, cu Proiectul rle
hotiirAre privind aprobarea utilizdrii di excedentul bugetar al anului 2013, a sumei de
370.3 18.55 lei pentru acoperirea definitivi a deficitului sectiunii de dezvoltare.
ar-n

in data de 29.01,201 -l am partleipat la ;eclinla, ordinari a Consilir,rlui L,ocal al
oragului Valea lui Mihai, am aprobat: Proiectul de hotiirdre privind aceptarea cesiunii
unui contrac[ de lucr[ri; Pruiectui de hottrr&e privind aprobarea bugetului orqiului
Valca lui Mihai pe anul 2014; Proiectul de hotirdre privind aprobarea Planului de
Iucrdri ce vor fi executate in anul 2014 de beneficiari de ajutor social potrivit Legi
r.41.61201:. Proiect,rl de horffire pnvind aprobarea stJtrct'r-ri relelei gcolare din orag'-r!
Valea lui Mihai a unittrtilor de invAldment preuniversitar, pentru anul qcolar 20142015. Nu am fost de acord cu Proiectul de hotdr&e privind v6nzarea unui imobil *
teren cu oonstrucli din domeniul privat al oragului Valea lui Mihai.

a iniliat

Proiectul de hotdr"are privind reglementarea
circulaliei autovehiculelor gi a pietonilor pe unele strdzi din oraqul Valea lui Mihai,
dar nu a fost votat. Am aprobat: Proiectul de hotirAre privind transmiterea in
administrarca Casei de Cuitura..Bartok Bcia" - Vaiea iui Mihai a unor imobiie din
domeniul public al oragului Valea lui Mihai; Proiectul de hotinire privind aprobarea
erecuJiei bugetrrlui Oraqului Valea h,ti Mihai, pe seeJiunea de ftlncJionare 5i pe
secliunea de dezvoltare pe aferent rimestrului IV. 2013;
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in

,jc 26.02.2014 am paiiicipai la gcdinia oidinaid a Consi!iului Local a!
ora;ului Valea iui lv{ihai. Am iost de acord su Proiectul dc hotirire privind aprobarea
Organigramei gi a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului
oragului Valea iui Mihail am aprobat Proieotul de hotirdre privind aprobarea
participiri oragului Valea lui Mihai in proiectul Consilului Judetean Bihor intitulat
"Eiaborarea straiegiei <ie aiimentare ciurabiid cu apii potabiid de bunii caiitate $i
nstalarea unui sistem unitar de monitorizare a acestuia in Vaiea lerului", Acronim:
IERWATER. Nr. de inregistrare: HTIRO/|0I /167/1.3.2.; am fost de acord cu
Proiectul de hotir6re privind aprobarea qi respingerea unor cereri de scutire de platl a
impozitelor qi taxelor locale pe anul 2014. Nu am fost de acord cu aprobar-ea
Proiectului dc hotArare privind aprobarea privind aprobarca contului anual de execulie
a bugetului ora$ului Valea lui Mihai, aferent anului 2013;
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Valea lui Milui, unde arn aprobat: Proiectul de hotdrdre privind stabilrea suprafelelor
de pajigti permanente (payne) pentru care oragul Valea lui Mihai depune cerere de

sprijin pe suprafatd in campania 2014 la Agen{ia de PII}i $i Interventie pentru
Agriculturd (A.P.I.A.) - Centrul judetean Bihor; Proiectul de hotirdre privind
aprobarea Pianuiui Urbanistic Zonai: ,,Hala prociuciie, ciepoziiare qi magazin <ie
prezentare - regim P." benet'iciar S.C. ARA ROMANIA S.R.L. - Vaiea lui Mihai;
Proiectul de hotirAre orivind rectificarea bugetului Oragului Valea lui Mihai pe anul
2014:.

in

de 14.01.2011 am participat la Eedin'ra ex'.raordinari unde am aprobat
Proiectul cheltuielilor legate de proiect gi a Acordului de parteneriat intre oraqul Valea
lui Mihai gi Colegiul Agricol nr. I * Valea lui Mihai, pentru proiectul ,,Construclie
atelier Ecoald la Colegiul Agricol nr.1 - orag Valea lui Mihai";
da'.a

in data de 30.01.2014 am participat la gedinla ordinari a Consiliului Local al
oragului Valea lui Mihai unde am aprobat Proiectul de hotdrAre privrnd revocarea
II.C.L. nr.85/2013 9i aceptarea unor fonduri bdnegti sub formi de donatii.
Nu am fost de acord cu Proiectul de hotir6re 30.10.2013 ( H.C.L. nr.85/3013) privir'd
transmiterea in folosinti gratuita Asocialiei Pro Valea lui Mihar- ErmihdLlyfalvdert
Egyestlet a drumului public situat in oraqul Valea lui Mihai, strada Morii in vederea
reabilitdrii acestuia, deoarece in urma qedintei de comisie am aflat ci noul proprietar
lhstei haTe de recentie a oferit R4OOO lci npntnr Cnnsilirrl I nnal Velpc lrri
Mihai ncntn
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reabilitarea strdzii menlionate. Trebuia sd ofere un pre! mai ridicat pentru cumpdrarea
imobilului din domeniul privat ai oraqului Valea lui Mihai (fosta baze de receplie),

puuind fi rcabilitat strada Morii dc cerc Consiliul Local fErd darea in lolosinF a
drumului p€ntru Asociatiei Pro Valea lui Mihai- Ermihrilyfalvri6rt Egyesiilet. Nu
cunosc nici panl in prezent scopul qi obiectiv-le asociafiei Pro Valea lui MiharErmih6lyfalv6drt Egyesiilet, dacd asocialia respectivd este de utilitate publicd. Cu
aceasti asocialie a incheiat protocoiul de colaborare oragul Valea lui fulihai in vederea
www.nePPrrl,eu

organizirii Festi..'alului Zilele Salc6mului !n Floare. DacS este o asocialie cultuslA
poate face 5i lucrdri de reabilitare a drumului? Ulterior arn primit rtrsp'.rnsul cdnd s- a
revocat hotdrdrea mai sus mentionati.

Am fost de acord cu Proiectul de hotdr6re privind aprobarea Programului-cadru al
Festivalului .Zilele Salcdmului in Floare" - editia )Oil si a altor misuri
organizatorice.

cu Proiecru! de hotirdre pri..,ind aprobarea Protocolului de
colaborarc dintre Oraqu! Valea lui Mihai 9i Asocialia ,,PRC VALEA LUI MIHAI ERMIHALYFALVAERT EGYESULET' in vederea organizdri Festivalului,,Ziieie
SalcAmului in Floare" edilia XXI. Am aprobat Proiectul de hotirAre privind
Jrlu a:a fost de acord

introducerea ?n domeniui public al ora$ului Valea lui Mihai a unui drum de acces; am
ftst de acord cu Proiectul de hotirdre privind rezilerea 'r'ri cont sct de ?nch^inere
spaliu cu altii destinaJie decdt locuin{i; nu am fost de acord cu Proiectul de hotinire
privind reciificarea bugetului oragului Valea lui Mihai pe anul 2014.

in

data de 07,05.2014 la gedinla exhaordinard am aprobat modificarea actului

constitutiv qi a statutului Asocia{iei Intercomunitare Zona Nord

-

Vest.

in

data de 29,05.2011 am participat la gedinla ordinarA a Consiliului Local al
orasttltti Valea lrri Mihai am anrnhat' Prnicntr r I dc hntlrire nriwind nrivind cnnctifrrirpo

GRUPULUI DE INITIATIVA t-OCat-A, infiintarea la nivelul oragului Valea lui
Mihai a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru probiemele romiior 9i validarea
PLANULUI LOCAL DE ACTIT]NI PRIVIND INCLUZILTNEA MINORITATILOR
ROME din oratul Valea lui Mihai, pe perioada 2014-2020; Proiectul de hottudre
nnvind anroharea comnnnentei Comiciei de sictematizcrc a circrrlafiei nrtiere si
pietonale in oragul Valea lui Mihai 9i a regulamentului de funcJionare a acestuia;
Proiectul de hoiirdre privind revocarea pct. 9 din Anexa la Hotir6rea Consilului Local
al oraqului Valea lui Mrha, nr.49/206, a pct.7, 13 gi 14 din Anexa la Hotirdrea
Consilului lrcal al ora$ului Valea lui Mihai nr.20i208, a pct. I din Anexa la
HotirArea Ccnsilului Local al oragului Valea lui ltlihai nr.5/208, e pcr. -? din Anexa la
Hotdrarea Consilului Local al oragului Valea lui Mihai nr.70l209 $i a pct.2 din Anexa
la Hoiirirea Consilului Local al oragului Valea lui Mihai nr.38i20i i; Proiectui de
hotdrAre privind rcctificarca bugctului oragului Valea lui Mihai pe anul 2014;
Proiectul de hotiirAre privind aprobarea execuliei bugetului oraqului Valea lui Mihai,
pe secliunea de fi.rnclionere ;i pe secliunea de dezvoltare pe firnes8ul I. 2014:

in data de 25.06.2A14 am participat la qedinla ordinard a Consiliului Local al
oragului Valea lui Mihai r:ade am votat Proiec.tr-rl de hotirire privind inrroducerea in
domeniul public al Oragului Valea lui Mihai a imobilului - teren cu construc{ii situat in oraqul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr.21; Proiectul de hottirire privind
scoaterea din domcniul public al oraqului Valea lui Mihai, a imobilului - teren cu
construclii. cu nr. cad. 515141 Proiectul de hotiinire privind aprobarea inchirierii prin
licitaJie publicd, a unui spaliu cu destinaJia birou, apa4inind domeniului pubiic al
www.n?pPart.cu

.\rac'rl"i \/ale^ lrri Ir/ihai. pr^ic^trrl do hntir6ra nrirrind anrnhorpa trlptndnlncipi rlp
refacere a infrastructurii domeniului public qi/sau privat al ora$ului Valea

lui Mihai;
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orafului Valea lui Mihai, unde am aprobat: Proiectui cie hotirdrc privind aprobarea
indicatorilor tehnico--€conomici in vederea realizen investiliei: ,,Colector canalizarc
aW uzate menajere str. Mori. oragul Valea lui Mihai, judelul Bihor": Proiectul de

hoGr€re pri','ind utilzarea din excedenfirl bugetar al anului 2013 a sumei de 94.290,64
iei, pentru acoperirea <iefrnitiva a sec1iuni de iunclionare; Proiectul de hotdr6re privind

rectificarea bugehrlui oragului Valea lui Mihai, pe anul 2014.

Nu arn fost de acord cu Proiectu! de hotir6re pnvind curnpArarea unui teren in
suprafald de 1.57 mp, situat in Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan, deoarece pre{ul
este mare, <iar gi suprafaJa este mult prea mare ar fi suficient 1i3 din aceastd suprafati;
in data de 29.08.2014 am participat ia qedinla ordinara a Consiliuiui Locai al
ora$ului Valea lui Mihai unde am aprobat: Proiectul de hot?ir6re privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal: ,,Modificare U.T.R. nr.i - reglementarea zonelor mixte
oraqul Valea lui Mihai, judegrl Bihor; Proiectul de hotir6re privind atribuirea in
lbiosin1i gratuitd, pe <iurata existentrei constructiilor, a terenuiui cu nr. cad '372 pentru
construirea unei locuinle proprietate personali; Proiecnrl de hotinrire privind vdnzarea
r-rmri mobil * teren cr-r construclii, proprietate priv. aJd a orafr-lh-ri Valea lui Mihai;
Proiectul de hotirAre privind aprobarea execuliei bugetului oragului Valea lui Mihai,
pe secliunea de funolionare gi pe sec{iunea de dezvoltare, aferentE trimestrului II
2014; Proiectul de hotdrAre privind reotificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al
ora;ului Valea lui Mihai pe anul 2014:

in data dc 17.09,2A11 am paiticipat la qedin{a extraoidinari a Consiliului
Local ai oragului Valea lui Mihai. Am aprobat Proiectul de hotdrAre privind
rectificarea bugetului Ora;ului Valea lui Mihai pe anul 2014.

Nu am fost de acord cu Proiectul de hot?ir6re privind participarea oraqului Valea lui
Mih.ai la ,.frogramrrl de stimulare a inoiri Parsului auto naliooal - programul Rabla
2014" qi achizitionarea unui autoturism nou de cdtre oraqul Valea lui Mihai, deoarece
acum trei- patru ani s-a achizitionat un autoturism nou.

in,iata de 29.09.2014 am pafiicipat la gedinla ortlinard a Consiliului Local al
oragului Valea lui Mihai. Am aprobat: Proiectul de hotdrdre privind atribuirea
contractului de achizilie publicd av6nd ca obiect .,Modemizare slr. Morii, oraqul
Valea lui Mihai, judeful Bihor; Proiectul de hotdrdre privind modificarca HotIrari
Consiiuiui Local al oraguiui Vaiea iui Mihai, nr.5ii20l2; Proiectui <ie hoiirdre privinci
desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al ora$ului Valea lui Mihai in Consilul
de administralie qi in Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitili educa{iei al
r:nitdtilor gcolare din oragul Valea lui Mihai. Nu am fost de acord cu Proiectul de
hotiirdre privind aprobarea plllii debirului cdrre creditoarea CDNTRAL-IAKTOR
www.nGpprrt.eu

Z.R.T. 9i ren;ntprea la judecatii de cltre orasul Valea
rvJ347 /2,11/2014 aflat pe rolul Judecdtoriei Oradea;

lui

l.;{ihai

h

dos. Civi!

,ie 29. iA.20I4 anl DariiciDat la sedinta ordinari a Consiliiiliii '..ocai ai
oragului Valea lui Mihai. Am aprobat: Proiectul de hotirAre privind privind darea in
administrare, $coli Gimnaziale ,ZelkZoltarf'- Valea lui Mihai, a imobilului situat in
oraqul Valea lui Mihai, strada Ady Endre nr.2llA; Proiectul de hotiirAre privind
rectificarea bugetului oraqului Valea lui Mihai pe anul 2014; Proiectul de hotilr4re
privind aprobarea execuliei bugetului oraqului Valea lui Mihai, pe secliunea de
funclionare gi pe sectiunea de dezvoltare, af'erentd trimestrului lll20l4: Proiectul de
hntdrire privind introducerea in domeniul puhlic al C)ra;ului Valea lui Mihai a
imobilului- teren inscris in CF nr.51630 - Valea lui Mihai, nr. top.35l3/13, in
suprafatd de 937 ntp;
?n da'ua

ln cursul arr.iui 2011 am

aprobat toale proiectele de hotiiriri privind lista.
repartizare4 prelungire4 rezilierea contractelor de inchiriere locuinle ANL qi sociale.
incepdnd cu data de 23.11.2011pAni in data de 15. 02.2015 sunt in concediu
de hoal5- (a se vedea copiile duJr{ concediile de boal6.)

Va_lea !,.u

Mihai. la 21.01.2015
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