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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, 07 mai 2014 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

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

Mihai, nr.120/07 mai 2014. Sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 17 consilieri în 

funcţie (lipseşte dl. Chiş Gheorghe-Cristian, dl. Gnandt Janos, dl. Krizsan Csaba-Geza  

şi dl. Szilagyi Ferenc – consilieri), dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui 

Mihai, d-na Todor Maria – secretar al oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – din 

partea ziarului Bihari Naplo. 

Dl. Hegedüs Attila - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei prezenţi şi  supune 

la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai din 30 

aprilie 2014 – 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.40/07 mai 

2014, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Pct.1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea actului 

constitutiv şi a statutului Asociaţiei  Intercomunitare Zona Nord – Vest iniţiat de dl. 

Nyako Iozsef – primar al oraşului Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Există posibilitatea accesării de fonduri din POS MEDIU, pentru care 

trebuie să cuprindem populaţie cât mai mare. Oraşul Valea lui Mihai a înfiinţat o 

asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu alte 6 localităţi, la care vor să adere alte l6 

localităţi, pe care trebuie să-i acceptăm în ADI, totodată vom modifica Statutul şi Actul 

constitutiv pentru ca să putem accesa fonduri pentru finalizarea lucrărilor la reţeaua de 

apă şi canalizare, partea noastră de cofinanţare în cadrul unui asemenea program ar fi de 

2 % din cheltuielile eligibile. 

D-ra Czegledi Iulia – consilier: dacă vor adera toate aceste localităţi la ADI 

Nord-Vest, tot Valea lui Mihai va fi leader de proiect, pentru că în cazul asocierii în 

cadrul programului Phare cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor pentru orice 

neajuns vinovat este oraşul nostru, să nu se repete acest aspect. 

Dl. Pap Sandor – consilier: în cazul în care va fi un singur operator pentru 

toate localităţile membre al ADI, acesta va dicta preţul şi noi va trebui să acceptăm fără 

a avea dreptul de a ne amesteca. 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: acest ADI nu este identic cu acea asociere dintre 

cele şapte localităţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor pentru programul PHARE. 

Am fost consultat şi în privinţa aderării la ADI înfiinţat de Mun. Oradea şi Zona 

Metropolitană, dar din discuţiile purtate cu specialişti s-a ajuns la concluzia că este mai 

bine să avem un alt ADI care să acceseze proiecte şi programe separat, motiv pentru 

care vor adera mai multe localităţi şi modificăm actul adiţional şi statutul. Operatorul va 

fi ales de către ADI, sau poate înfiinţa o societate comercială proprie căreia să-i delege 

direct activitatea de alimentare şi cu apă şi canalizarea localităţilor membre. Preţul 

stabilit va fi identic pentru toţi beneficiarii serviciului. 

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

Hotărârea nr.41/07 mai 2014 - parte integrantă 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,    SECRETAR,                                                                                                                                                        

       Hegedüs Attila                                          Todor Maria 


