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P R O C E S – V E R B A L 
 

 

Încheiat azi, 13 iulie 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.204 din 10 iulie 2020, desfăşurată prin mijloace electronice pe 

platforma on-line Zoom Meeting, la care participă toţi cei 17 consilieri locali în funcţie, 

(d-na Czegledi Iulia – consilier local este prezentă în sala de şedinţe) dl. Nyako Iozsef – 

Primar al oraşului Valea lui Mihai şi d-na Todor Maria – Secretar general al Oraşului 

Valea lui Mihai. 

Este propus ca preşedinte de şedinţă dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar al 

Oraşului Valea lui Mihai, propunerea supusă votului se aprobă în unanimitate, 

adoptându-se Hotărârea nr.50/13 iulie 2020, care face parte integrantă din prezentul 

proces-verbal. 

 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – 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, convocată de îndată, care se aprobă în unanimitate adoptându-

se Hotărârea nr.51/13 iulie 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 iunie 2020 – se aprobă cu 16 voturi 

pentru şi 1 vot împotrivă (d-na Czegledi Iulia – consilier local), adoptându-se 

Hotărârea nr.52/13 iulie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico-

economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună 

ocazională în acest sens, nr. 33/PH/09 iulie 2020 – iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai. Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului local al 

Oraşului Valea lui Mihai. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la Proiectul de 

hotărâre iniţiat. În proiectul de hotărâre pe care l-aţi primit este trecută suma de 167 mii 

lei la care se adaugă TVA, practic ar fi această sumă cu TVA, deci suma corectă este  

135 mii lei la care se adaugă TVA. Suma totală de care vom beneficia este de 200 mii 

lei, la următoare rectificare de buget vom primi diferenţa până la această sumă. 

D-na Czegledi Iulia – consilier local: sub această formă se pot face şi drumuri 

în Valea lui Mihai?  

Dl. Nyako Iozsef – primar: da, se poate finanţa prin ADD Bihor şi reabilitare 

drumuri, după câte ştiu au fost finanţate lucrări de reabilitare drumuri.  

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

Hotărârea nr. 53/13 iulie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa – sub 

formă de videoconferinţă.  

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

           

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL,      

           Karsai József-Attila                                 Todor Maria  
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