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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 10 aprilie 2019, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.60/2019. Sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în
funcţie (lipsesc motivat dna. Boda Brigitta și dl. Horvath Sandor Krisztian – consilieri
locali), de asemenea, sunt prezenţi: dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui
Mihai și d-na Magyar Anna – inspector în aparatul de specialittate al Primarului oraşului
Valea lui Mihai

Dl. Pap Sándor-György – 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 29 martie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi al şedinţei din 10 aprilie 2019 – aprobat în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.32/10 aprilie 2019, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați a proiectului: Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere
aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. După cum ştiţi este necesar aprobarea documentației tehnico-economice
faza Studiu de fezabilitate actualizată și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ca
urmare a aplicării prevederilor art.71 alin.(1) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri
(dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor-Gyorgy şi dl. Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.33/10 aprilie 2019 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal. (Potrivit art.61, alin.(2) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile
CONTRA”)

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.87/2017

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Cheltuielile suportate din bugetul local al Orașului Valea lui Mihai
pentru servicii şi lucrări se mărește la suma de 485.715,57 lei cu TVA ca urmare a
aplicării prevederilor art.71 alin.(1) din O.U.G. nr.114/2018.



2

D-na Czegledi Iulia – consilier local: cheltuielile suportate din buget pentru
acest proiect se măresc mereu.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri
(dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor-Gyorgy şi dl. Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.34/10 aprilie 2019 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal. (Potrivit art.61, alin.(2) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile
CONTRA”)

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului
general și a bugetului proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui
Mihai, judeţul Bihor

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Ca urmare a aplicării prevederilor art.71 alin.(1) din O.U.G. nr.114/2018
se modifică bugetul proiectului.

D-na Czegledi Iulia – consilier local: bugetul acestui proiect a fost modificat
de mai multe ori și contribuția proprie a ajuns la suma de 2.851.219,49 lei.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri
(dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, dl. Pap Sandor-Gyorgy şi dl. Toth
Ferencz-Csaba – consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.35/10 aprilie 2019 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal (Potrivit art.61, alin.(2) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile
CONTRA”)

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, pt.SECRETAR,
Pap Sándor-György Magyar Anna


