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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, 22 martie 2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local 

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

Mihai, nr. 64/2016. Sunt prezenţi 14 consilieri locali, din totalul de 17 consilieri în 

funcţie, (lipseşte: d-ra Czegledi Iulia, dl. Hegedus Attila, dl. Papp Sandor-Gyorgy– 

consilieri locali) dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Magyar 

Anna – inspector în aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai  

Dl. Szilagyi Attila - 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 

26 februarie  2016 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum şi Ordinea 

de zi a şedinţei de azi care se aprobă în unanimitate, adoptându-se  Hotărârea nr.20/22 

martie 2016 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aderarea Oraşului Valea 

lui Mihai ca membru în Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera 

cu Ungaria, respectiv participarea Oraşului Valea lui Mihai la  implementarea Măsurii 

19 - Dezvoltarea locală LEADER, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020. 

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

hotărâre iniţiat, cu menţiunea de a desemna o persoană să reprezinte Oraşul  Valea lui 

Mihai în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria. 

Dl. Karsai Jozsef Attila - viceprimar: propune ca Oraşul Valea lui Mihai să 

fie reprezentat de dl. Nyako Iozsef. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă în unanimitate cu 14 voturi 

pentru adoptându-se Hotărârea nr.21/22 martie 2016,  care face parte din prezentul 

proces-verbal 

Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   pt.SECRETAR,                                                                                                                                                        

         Szilagyi Attila                         Magyar Anna 


