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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, 13 iunie 2019, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui 

Mihai, nr.89/2019. Sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în 

funcţie (lipseşte motivat dl. Chiş Gheorghe Cristian şi d-na Turucz Maria – consilieri 

locali), de asemenea, sunt prezenţi: dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui 

Mihai şi d-na Todor Maria – Secretar al oraşului Valea lui Mihai.  

Dl. Popa Florin-Viorel – 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 13 mai 2019 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea de 

zi al şedinţei din 13 iunie 2019 care se aprobă în unanimitate, adoptându-se  Hotărârea 

nr.48/13 iunie 2019, - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Punctul 1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentantului U.A.T. Orașul Valea lui Mihai să voteze în Adunarea Generală a 

Asociaților A.D.I. ECOLECT GROUP,  prerogativele în legătură cu serviciile prevăzute 

la art.16 alin. (3) pct.19 – 29 din Statutul Asociaţiei. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Punctele menţionate din statutul asociaţiei se aprobă de către AGA, 

pentru votarea cărora se cere un mandat special din partea reprezentantului u.a.t.-ului 

membru al adunării generale. Urmează întocmirea documentaţiei necesare pentru 

licitarea serviciului de salubrizare la nivel de judeţ, acel masterplan.  

Dl. Baricz-Nanasi Ferencu – consilier local: pe când se preconizează 

finalizarea demersurilor cu privire la această activitate? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: mâine suntem convocaţi la şedinţa AGA sper că se 

va finaliza cât de repede documentaţia pentru licitaţie, fiecare u.a.t. – printre care şi noi 

a avizat documentaţia, urmează să se publice licitaţia. Până atunci noi vom lucra cu un 

operator de salubrizare ca şi până în prezent, atât pentru colectarea şi transportul 

gunoiului menajer cât şi cel selectiv. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate adoptându-se 

Hotărârea nr.49/13 iunie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții: reabilitarea 

acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4 și 

realizarea pavajului în curte, achiziționare de echipamente necesare pentru Atelier 

Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul 

Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Acest A.D.I. Agenţia de dezvoltare durabilă este finanţator al 

obiectivelor de investiţii care vizează şcoli şi/sau grădiniţe din bugetul judeţului, fiecare 

u.a.t. membru primeşte câte 100.000 euro pentru reabilitarea clădirilor sau dotarea 

atelierelor. La noi se va schimba acoperişul celor două clădiri C1 şi C4 în care 

funcţionează Liceul Tehnologic – inclusiv lemnăria şi învelitorile, se va pava curtea 

şcolii, o alee la intrarea în clădire şi se vor achiziţiona echipamente necesare pentru 

dotarea atelierelor şi cabinetelor şcolare, conform necesarului întocmit de către 

conducerea liceului. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate adoptându-se 

Hotărârea nr.50/13 iunie 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,                                                                                                                                                               

       Popa Florin-Viorel                                       Todor Maria  


