
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 15 octombrie 2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.194/2018. Sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 17
consilieri locali în funcţie (lipsesc nemotivat dl. Csengeri Csongor-Antal, Horvath
Sandor Krisztian şi dl. Popa Florin-Viorel – consilieri locali) și dl. Nyako Iozsef –
Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui
Mihai.

Dl. Nagy Laszlo – 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 28
septembrie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea
de zi al şedinţei din 15 octombrie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.78/15 octombrie
2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului
Valea lui Mihai, nr.4/2018 pentru proiectul Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal –
trotuare în Orașul Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Implementarea proiectului a fost aprobat prin HCL nr.4/2018, se
propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Nu sunt obiecţiuni cu referire la proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se

Hotărârea nr.78/15 octombrie 2018 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor

tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, nr.12/2018 pentru proiectul Modernizarea terenului de sport pentru elevii
Colegiului Agricol Nr. 1 din Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Implementarea acestui Proiect a fost aprobat prin H.C.L. nr.12/2018,
prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
acoperirea terenului de handbal din curtea Colegiului Agricol nr.1 – Valea lui Mihai.

Nu sunt obiecţiuni cu referire la proiectul de hotărâre.
Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat

prezentul proces-verbal.
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