
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 12 februarie 2019, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.15/2019. Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
locali în funcţie (lipseşte nemotivat dl. Zima Marius Vasile – consilier local), de
asemenea, sunt prezenţi: dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na
Todor Maria – Secretar al oraşului Valea lui Mihai şi dl. Rencz Csaba – responsabil
mass-media.

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 30 ianuarie 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi
Ordinea de zi al şedinţei din 12 februarie 2019 – aprobat în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.12/30 februarie 2019, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pe Ordinea de zi este înscris un singur punct: Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 –
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 6/2019.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. După cum ştiţi am depus o cerere de finanţare pentru proiectul
Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor. Hotărârea
consiliului local nr.83/2019 a fost modificată luna trecută în baza modificărilor din
Ghidul solicitantului, prin care s-au modificat cheltuielile eligibile, respectiv neeligibile
din proiect. Ieri ADR Nord Vest a comunicat faptul că cele două staţii de pompare ale
canalizării pluviale din proiect sunt considerate cheltuieli neeligibile ceea ce presupune
că se vor realiza din fonduri proprii, astfel că suma ce reprezintă contribuţia proprie la
proiect se măreşte, iar contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului scade
conform cifrelor prezentate în proiect – care se vor achita dacă vom obţine finanţarea
pentru proiect şi aşa cum procedează toate unităţile administrativ teritoriale vom
contracta un împrumut pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 12 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.13/30 februarie 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, SECRETAR,
Nemeth Elvira-Iboyo Todor Maria


