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P R O C E S – V E R B A L 

 

Încheiat azi, 18 mai 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

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

Valea lui Mihai, nr.67 din 18 mai 2021, desfăşurată prin mijloace electronice pe 

platforma on-line Zoom Meeting, la care participă 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. Csengeri Csongor-Antal – 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 cu 17 

voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 30/18 mai 2021 - 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 aprilie 2021 – se aprobă în 

unanimitate cu 17 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.31/18 mai 2021, care face 

parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

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

tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de 

investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” nr.22/PH/18 mai 2021, iniţiat de 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai cărora li s-a transmis spre avizare. 

D-na Todor Maria – secretar general: hotărârea se adoptă cu majoritate 

absolută (9 voturi).  

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate cu 17 voturi 

pentru, adoptându-se Hotărârea nr.32 din 18 mai 2021, care face parte integrantă din 

prezentul proces-verbal. 

Nefiind alte probleme dl. preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă.  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR GENERAL,   

    Csengeri Csongor-Antal                        Todor Maria  
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