
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 02 februarie 2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.8/2018. Sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
locali în funcţie (lipsesc motivat dl. Chiş Gheorghe-Cristian, Csengeri Csongor-Antal,
dl. Torda Imre Istvan şi d-na Turucz Maria – consilieri locali) 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 mass-media.

D-na Gabor Eva – 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 15
ianuarie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de zi
al şedinţei din 02 februarie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.11/02 februarie 2018,
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea
proiectului Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din
Oraşul Valea lui Mihai, Bihor

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Această hotărâre este foarte urgentă pentru a depune proiectul, în judeţ
sunt trei şcoli eligibile, unul este colegiul agricol nr.1 din Valea lui Mihai, este
important să mai avem o sală de sport în localitate. În curtea colegiului există un teren
de handbal betonat acesta ar urma să fie acoperit din această finanţare. Sunt peste 600
de copii şi pe timp de iarnă nu au unde să facă sport, această sală poate fi încălzită şi va
putea fi folosit şi pentru alte evenimente, ori poate fi închiriat după orele de curs. Va
avea o înălţime de 10 m, prelata are o garanţie de 5 ani, iar schelele metalice cca 13 ani,
dacă se strică prelata poate fi schimbată.

Dl. Toth Ferencz Csaba – consilier local: platoul betonat este cuprins în
această sumă?  Dacă nu, practic schela metalică şi prelata vor costa cca 670 mii lei – mi
se pare o sumă destul de mare, să sperăm că nu va trebui finanţat din bugetul local. Din
această sumă nu se putea realiza o sală de sport ca lumea.

Dl. Nyako Iozsef – primar: planşeul de beton există, se vor turna din beton
acei suporţi pentru schelă, accesăm proiectul, dacă se va câştiga se va întocmi
documentaţia tehnică şi se va scoate la licitaţie, sper că în acel moment va scădea preţul,
de obicei aşa se întâmplă, depinde ce oferte se vor depune pentru execuţie. Finanţarea
nu este din bugetul local, trebuie să depunem documentaţia la timp şi aceasta să fie



corect întocmită, restul nu depinde de noi. Sper că vom fi eligibili. Când vom avea
proiecte cu cofinanţare veţi şti din timp, avem în lucru 9 proiecte, sun t printre ele cu
cofinanţare de 2%, dar sunt şi altele cu mai mult de 2 %. Sunt proiecte care se
decontează anticipat din bugetul local, urmând ca după depunerea decontului să primim
sumele înapoi, aici va fi mai greu, poate va fi nevoie să contractăm un împrumut.

Momentan nu sunt programe de finanţare pentru săli de sport, acestea se
realizează prin CNI, tot CNI realizează şi aşezământul cultural.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: în 2005 am fost pe lista de finanţare
publicată în Monitorul Oficial, am predat terenul către CNI prin HCL, de atunci nu s-a
întâmplat nimic.

Dl. Pap Gyorgy – consilier local: cum se va face încălzirea sălii?
Dl. Nyako Iozsef – primar: încălzirea se face cu suflante.
Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: aş dori să vă întreb ce se va întâmpla

cu construirea atelierului? Cine supraveghează lucrările?
Dl. Nyako Iozsef – primar: continuăm şi cu acest proiect – o firmă de

consultanţă din Cluj întocmeşte proiectul şi sper că nu vor fi probleme care să ducă la
respingerea acestuia de către finanţator. Este importantă realizarea acestei clădiri pentru
ca să nu mai fim nevoiţi să închiriem săli de la ISU Crişana. Având în vedere că
prioritare sunt şcolile profesionale, sper că ne vom încadra cu acest proiect în această
categorie, important să se întocmească proiectul la timp să putem să-l depunem în
termen. Proiectul pentru sala de sport îl vom depune miercuri, urmând să fie evaluat la
Satu Mare, Cluj Napoca, apoi la București.

Fiecare lucrare are un diriginte de șantier care semnează şi ştampilează toate
situaţiile de lucrări, din păcate aceștia nu sunt prezenți permanent, dar după cum ştiţi a
fost angajat dl. Kinczel Endre care a lucrat pe şantiere şi va supraveghea toate lucrările
de construcţii, dar nu numai supravegherea dar se întocmesc o serie de acte la demararea
lucrărilor, începând cu cartea construcţiei şi acestea vor fi întocmite de angajatul nostru.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.12/02 februarie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Gábor Eva Todor Maria


