CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

PROCES–VERBAL

Încheiat azi, 01 august 2017, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr. 321/2017. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie (lipseşte dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local) dl. Nyako Iozsef – Primar
al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai şi
dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo.
Dl. Csengeri Csongor-Antal – 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 27 iulie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi, adoptându-se Hotărârea nr.60/01 august 2017 care face parte integrantă
din prezentul proces-verbal.
Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiţiei:
Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai –
Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc,
Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan,
Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok
Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos,
Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L.
Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc.
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Acest proiect ar putea fi cuprins în etapa II. al PNDL, avem un contract
de finanţare încheiat cu Ministerul dezvoltării şi acest proiect dacă se aprobă poate fi
finanţat din acest program. Vor fi posibilităţi de accesare fonduri pentru asfaltarea
drumurilor, dar în prima fază trebuie să terminăm canalizarea şi vedem posibilitatea
reabilitării drumurilor, aşa cum a promis şi d-na Ministru că vor fi sume pentru orașe le
mici prin PNDL pentru asfaltare.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.61/01 august 2017, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici în vederea realizării investiţiei: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă
şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizarea reţelelor de canalizare
menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu,
Votrosmarti Mihaly, Ady Endre, Republicii, Dozsa Gyorgy, Târgului, Izvorului,
Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul
Valea lui Mihai, judeţul Bihor”.
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Acest proiect ar putea fi cuprins în etapa I al PNDL, avem un contract
de finanţare încheiat cu Ministerul dezvoltării şi acest proiect dacă se aprobă poate fi
finanţat din acest program. Cele două documentaţii trebuie să ajungă la dl. senator
Cseke să le ducă mâine la Bucureşti.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.62/01 august 2017 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal, într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Csengeri Csongor –Antal

SECRETAR,
Todor Maria
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