
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 09 ianuarie 2019, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.1/2019. Sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în
funcţie (lipseşte motivat dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local şi nemotivat dl.
Baricz-Nanasi Ferenc şi d-na Gabor Eva – consilieri locali), de asemenea, dl. Nyako
Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al oraşului
Valea lui Mihai.

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – 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 19 decembrie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum
şi Ordinea de zi al şedinţei din 09 ianuarie 2019 – aprobat în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.1/09 ianuarie 2019, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de
1.155.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea
definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, utilizarea excedentului bugetului local al
anului 2018 în sumă de 401.809,40 lei pentru cheltuielile secţiunii de funcţionarea şi
utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii din anul 2018 în sumă de 304.549,43 lei ca sursă de finanţare
a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2019.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Această hotărâre este foarte urgentă pentru a depune la Trezorerie şi
astfel să putem face plăţi în această lună, întrucât nu avem încă buget pe anul 2019.

Nu sunt comentarii cu referire la acest proiect de hotărâre.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.2/09 ianuarie 2019 care face 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,
Nemeth Elvira-Iboyo Todor Maria


