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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, 30 decembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

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

Valea lui Mihai, nr.388/2014. Sunt prezenţi 16 consilieri în funcţie (absent Czegledi 

Iulia), dl. Nyako Jozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Magyar Anna – 

inspector în aparatul de specialitate al Primarului  oraşului Valea lui Mihai, dl. Borbely 

Simon Csaba şef birou în aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai,  

iar din partea mass-media: dl. Rencz Csaba – din partea ziarului Bihari Naplo.  

Dl. Karsai Jozsef - Attila  - preşedinte de şedinţă:  supune la vot procesul 

verbal al şedinţei din 11 decembrie 2014 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul 

verbal şi Ordinea de zi a şedinţei de azi - se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.110/30 decembrie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-

verbal. 

 

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

Urbanistic Zonal: „Reabilitare drumuri şi străzi în oraşul Valea lui Mihai, judeţul 

Bihor” 

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

hotărâre iniţiat. Vor fi reabilitate drumuri extravilane şi străzi în intravilan: Brassai 

Samuel, Munkacsi Mihaly, Vorosmarty Mihaly, Wesselenyi Miklos, Hunyadi Janos, 

astfel vor fi restabilite legăturile rutiere în interiorul oraşului cât şi relaţiile cu exteriorul 

către comunele vecine  din judeţ (Curtuişeni ) şi de pe teritoriul ungar (Peneszlek).  

Dl. Szilagyi Ferenc – consilier:  când se aprobă Planul Urbanistic General? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: valabilitatea Planului Urbanistic General a fost 

prelungită în şedinţa Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai din luna noiembrie 

2014. 

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

Hotărârea nr.111/30 decembrie 2014, care face parte integrantă din prezentul proces-

verbal. 

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Raport privind activitatea Biroului cultură, 

bibliotecă, sala de sport, muzeu pe anul 2014.  

Raportul a fost studiat de consilieri şi însuşit de Consiliul Local. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: avem o activitate culturală intensă dar pentru a 

ridica nivelul acestor activităţi foarte mult depinde de cei care lucrează în acest 

domeniu. La spectacolele organizate ar trebui atraşi mai mulţi spectatori.  
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Dl. Karsai József - Attila  - consilier:  s-a finalizat montarea instalaţiei 

termice la Casa de cultură Bartok Bela, astfel , astfel au fost create condiţi mai bune 

pentru desfăşurarea activităţilor.  

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Alegerea Preşedintelui de şedinţă  

Având  în vedere că perioada de 3 luni pentru care dl. Karsai József Attila - 

consilier a fost ales pentru a conduce şedinţele Consiliului Local a expirat se alege ca 

Preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni dl..Kovács Attila – consilier, care se 

aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.112/30 decembrie 2014, care face 

parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

DIVERSE: 

COMISIA I – dl. Chiş Gheorghe – preşedinte comisie: au fost depuse 3 

cereri de solicitare sume din bugetul local pe anul 2015. Cererile vor fi analizate la 

întocmirea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015. 

COMISIA II– dl. Krizsan Csaba - Geza – preşedinte comisie: referitor la 

adresa C.N.A.D.N.R. S.A prin care solicită alocarea unui teren în suprafaţîă de 1.000 

mp teren şi acordarea dreptului de administrare asupra acestuia membrii comisiei sunt 

de acord în limita posibilitîţilor oraşului. 

Celorlalte comisii ale consiliului local nu le- au fost adresate cereri. 

În final dl.primar, dl.viceprimar şi d-nii. consilieri urează un An nou fericit.  

 Nefiind alte probleme, şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat prezentul 

proces-verbal, într-un singur exemplar. 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             INSPECTOR,                                                                                                                                     

        Karsai József Attila                       Magyar Anna 

 

 

 


