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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, 20 noiembrie 2017, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului
Valea lui Mihai, nr.422/2017. Sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 17
consilieri locali în funcţie (lipseşte dl. Krizsan Csaba-Geza şi dl. Torda Imre-Istvan –
consilieri locali) și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor
Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – Bihari Naplo.

D-na Czegledi  Iulia – 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
31 octombrie 2017 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea
de zi a şedinţei extraordinare, adoptându-se Hotărârea nr.85/20 noiembrie 2017 care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
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. Supunem spre aprobare Studiul de fezabilitate întocmit pentru
reabilitarea şi modernizarea imobilului pentru un modern așezământ cultural.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.86/20 noiembrie 2017 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania
Naţională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Aşezământ cultural şi teren
aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
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. Am ajuns în faza de evaluare a proiectului, urmează să depunem studiul
de fezabilitate şi HCL de predare a amplasamentului către C.N.I. S.A. Achiziţia publică
se va publica de către CNI, executantul va fi ales prin licitaţie publică de către CNI, este
responsabilitate acestora, sperăm că vor alege un executant care va realiza o lucrare de
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calitate. Noi predăm amplasamentul Companiei Naţionale de Investiţii – teren şi
construcţii, dar trebuie să ne angajăm să contribuim cu suma de 4333.365 lei cu TVA
din bugetul local, urmând să întreţinem obiectivul după realizarea acestuia şi predare de
către CNI oraşului.

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.87/20 noiembrie 2017 - 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,
Czegledi Iulia Todor Maria


