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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 19 februarie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată în baza Dispoziţiei Primarului 

oraşului Valea lui Mihai, nr. 97 din 18 februarie 2020. Sunt prezenţi toţi cei 17 

consilieri locali în funcţie și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na 

Todor Maria – Secretar general al Oraşului Valea lui Mihai. 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, 

după ce îi salută pe cei prezenţi, se ţine un moment de reculegere în memoria def. Rencz 

Csaba – fost responsabil mass-media.  

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei care 

se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr. 5/19 februarie  2020 - parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 29 ianuarie 2020 care se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.6/19 februarie 2020, - parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului 

general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui 

Mihai, nr.8/P.H./18 februarie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Proiectele şi indicatorii tehnico-economici au fost aprobați de către 

Dvs., aceste patru proiecte sunt actualizări ale devizelor şi ale indicatorilor tehnico-

economici în funcţie de clarificările solicitate de autoritatea de management şi de 

modificările legislative de la aprobarea iniţială a acestora. Acest proiect presupune 

renovarea clădirii şcolii de pe str. Ady Endre – sediul central, ce presupune schimbarea 

acoperişului şi a sistemului de scurgere a apei pluviale, modernizarea sistemului de 

alimentare cu energie electrică şi încălzire, cifrele sunt cuprinse în proiectul de hotărâre 

şi devizele actualizate. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba – 

consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.7/19 februarie 2020, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului 

general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea 

mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, nr.9/P.H./18 februarie 2020, 

iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 



 

 

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

hotărâre iniţiat. Acest proiect este a doua componentă a proiectului integrat, prin care 

putem realiza un parc de 22 ha, depus în anul 2018, care ar cuprinde mai multe 

posibilităţi de recreere, de la teren de sport, la scenă în aer liber, locuri de joacă pentru 

copii, devizul fiind actualizat şi la acest proiect, cifrele sunt cuprinse în proiectul de 

hotărâre şi devizele actualizate. 

 Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba – 

consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.8/19 februarie 2020, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea 

lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect, nr.10/ P.H./18 februarie 2020 iniţiat de 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

hotărâre iniţiat. În cadrul acestui proiect integrat se vor realiza cele două componente 

ale proiectului A şi B supuse aprobării anterior, în valoare totală de 22.555.639,90 lei 

(inclusiv TVA), cofinanţarea din bugetul local fiind de 450.970,12 lei. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba – 

consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.9/19 februarie 2020, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct. 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

actualizat: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei  în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul 

Bihor  şi a cheltuielilor legate de proiect, nr.11/ P.H./18 februarie 2020, iniţiat de 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. În cadrul acestui proiect se va realiza clădirea pentru o grădiniţă cu 

program prelungit cu 200 de locuri, cu dormitoare, bucătărie şi tot ce este necesar pentru 

funcţionarea unui asemenea aşezământ pentru învăţământ preşcolar, precum şi 

modernizarea străzilor Adz Endre, Vorosmarty Mihaly şi Izvorului. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: unde va fi construită noua 

grădiniţă cu program prelungit_ 

Dl. Nyako Iozsef – primar: pe str. Republicii unde funcţionează şi în prezent 

grădiniţa cu program prelungit, construcţia nouă va fi mai în spate, unde în prezent este 

terenul de joacă pentru copii şi grădina imobilului de lângă această grădiniţă, clădirea 

veche va fi demolată după ce se realizează noua clădire, unde se va amenaja zonă verde 

şi o parcare. 

Proiectul de hotărâre supus votului se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri 

(Baricz-Nanasi Ferenc, Czegledi Iulia, Pap Sandor-Gyorgy şi Toth Ferencz-Csaba – 

consilieri locali) adoptându-se Hotărârea nr.10/19 februarie 2020, care face parte 

integrantă din prezentul proces-verbal.  

Dl. Toth Ferencz-Csaba – preşedinte de şedinţă: declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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