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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, 11 decembrie 2014, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.379/2014. Sunt prezenţi 14 consilieri în funcţie (lipseşte: dl. Belan 

Istvan, d-ra Czegledi Iulia 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.Karsai Jozsef-Attila - preşedinte de şedinţă: îi salută pe cei prezenţi 

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

din data de 28 noiembrie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum 

şi Ordinea de zi a şedinţei de azi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate prevăzut de 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi participarea la capitalul 

social al Societăţii „APĂ CANAL BORŞ”S.A. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai nr.30/2014 pentru aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate 

de proiect şi a Acordului de parteneriat între oraşul Valea lui Mihai  şi Colegiul Agricol 

nr.1 – Valea lui Mihai, pentru proiectul „Lucrări de construcţii la Grupul Şcolar Agricol 

Valea lui Mihai. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai, 

pe anul 2014. 
 - propunerea supusă votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se  

Hotărârea nr.106/11 decembrie  2014 - parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate prevăzut de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi 

participarea la capitalul social al Societăţii „APĂ CANAL BORŞ”S.A. 

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

hotărâre iniţiat. Localităţile care au înfiinţat ADI Nord-Vest, nu avem timp pentru 

înființarea unei societăţi comerciale, pentru aceasta cele 22 localităţi vor adera la SC 

APĂ CANAL BORŞ S.A. pentru participarea la capitalul social după cum ştiţi am 

primit de la Consiliul judeţean Bihor suma de 25 mii lei. 

 Dl. Pap Sandor-Gyorgy – consilier: de ce comuna Borş participă cu sumă 

mai mare la capitalul social decât Valea lui Mihai, vor avea mai multe voturi decât noi? 

Urmează să dicteze şi tarifele? În 2016 vor fi alegeri locale, dacă aceşti primari nu vor 

mai fi în funcţie? 
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Dl. Nyako Iozsef – primar: este o soluţie de moment, dacă vreţi ajutor din 

partea comunei Borş, ei au un operator autorizat, licenţiat ceea ce alte localităţi nu au, 

nici noi, care este de acord să aderăm şi să fie operator regional. Primarii vor fi de la 

partidele mari sau de la UDMR, dar oricând se poate renunţa, dar nu cred că va fi cazul. 

Dl. Karsai Jozsef Attila – viceprimar: cel care va fi leader în orice proiect va 

răspunde de implementarea proiectului, va trebui să facă toate demersurile pentru 

organizarea licitaţiilor, să întocmească documentaţiile, să facă decontările, recepţiile etc.  

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

Hotărârea nr.107/11 decembrie 2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.30/2014 pentru aprobarea Proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat între oraşul Valea lui Mihai  

şi Colegiul Agricol nr.1 – Valea lui Mihai, pentru proiectul „Lucrări de construcţii la 

Grupul Şcolar Agricol Valea lui Mihai. 

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

hotărâre iniţiat. Parteneriatul a fost aprobat în aprilie, a scăzut CAS-ul, scade valoarea 

totală a proiectului, aseară colegii au lucrat până târziu, contestaţia depusă la ADR 

Nord-Vest, s-au cerut clarificări, sperăm să se aprobe finanţarea. Proiectul de hotărâre 

supus votului se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.108/11 decembrie 

2014, - parte integrantă din prezentul proces-verbal 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2014. 

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

hotărâre iniţiat. Am participat la şedinţa prezidată de dl. prefect şi directorul 

Administraţiei finanţelor publice Bihor, am mai primit sume pentru şcoli pentru 

achitarea drepturilor câştigate prin sentinţe judecătoreşti pe 2014 şi 2015. Am primit şi 

plafonul pentru plata salariilor aparatului de specialitate, de asemenea am primit suma 

de 63 mii lei pentru plata ratei aferente trim. IV a.c. a împrumutului de la trezoreria 

statului şi  253.800 lei aferent anului 2015. 

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

Hotărârea nr.109/11 decembrie 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,                                                                                                                                                        

       Karsai József Attila                                         Todor Maria 


