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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, 09 martie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.113 din 05 martie 2020. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie, dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai şi d-na Todor Maria – 

Secretar general al Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Dl. Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: declară deschisă şedinţa şi 

supune la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai, care se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr. 

19/09 martie  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 24 februarie 2020 – se aprobă în 

unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.20/09 martie 2020, care face 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 Colegiul Agricol nr.1, oraş Valea lui Mihai, 

nr.12/P.H./05 martie 2020. 
Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la Proiectul de 

hotărâre iniţiat. Dacă aveţi întrebări, vă răspundem. Pentru ca să putem continua acest 

proiect avem nevoie de actualizarea devizului general şi pe obiecte, pentru a obţine 

finanţarea, faţă de cel iniţial valoarea totală s-a dublat, proiectul a fost început în 2008. 

De asemenea, se demarează lucrările de realizare a sălii de sport în curtea Liceului.  

Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier local: care este garanția că în următorii 

doi ani se va face ceva cu acest proiect, ultima dată s-a aprobat acest proiect în anul 

2018, în această perioadă au crescut preţurile, nu avem nici suma necesară pentru 

cofinanţarea cu 2 % ce revine autorităţii publice locale, dacă se tărăgănează la ce sumă 

se va ajunge. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu ne oprim din această cauză, nu ne speriem de 

nişte cifre, mergem mai departe. 

D-na Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: aş dori să ştiu cât a costat acest 

proiect. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă bine reţin 35 mii lei. Preţul unui proiect 

variază între 30 şi 60 mii lei. 

Dl. Toth Ferencz-Csaba – consilier local: cât a costat actualizarea devizului 

şi care este motivul pentru care s-a convocat şedinţă extraordinară, sunt termene de 

depunere şi trebuie respectate? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: actualizarea devizelor a costat cca 15 mii lei, da 

avem termene de depunere care trebuie respectate – în acest caz 5 zile, dacă suntem în 

stare să depunem documentele solicitate de finanţator avem şanse să intre la finanţare, 

dacă nu le depunem pierdem şansa de a obţine finanţarea. 

Baricz-Nanasi Ferencz – consilier local: a găsit pe internet o pagină cu 

finanţări unde apar beneficiarii de finanţă de ex. comuna Şimian, multe alte localităţi din 

judeţul Bihor, dar nu am găsit nici un proiect depus de Valea lui Mihai. Nu se poate 

vedea undeva ce documente se cer în plus de la uat Valea lui Mihai? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: solicitările de clarificări se transmit prin aplicaţia 

My-SMYS avem o echipă foarte bună care lucrează la proiecte, aceşti colegi ştiu ce au 

de făcut şi ne străduim să transmitem cât de repede clarificările care ni se solicită. Nu 

ştiu comuna Şimian de unde obţine finanţările, căutaţi site-ul ADR Nord - Vest – noi cu 

această agenţie lucrăm pentru proiectele finanţate prin POR. 

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

Hotărârea nr. 21/09 marite 2020,  - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Dl. Zima Marius-Vasile – preşedinte de şedinţă: nefiind alte probleme 

declară şedinţa închisă. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

          Zima Marius-Vasile                               Todor Maria  


