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Proiectul de hotiirdre prtvind aprobarea incheierii Aetului aditional nr.3
la Contractul de asistenJajuridicd incheiat cu d-na Pop Lavinia- avocat, eu un
onorariu lunar de 3.500 lei. Proiectul de hotdrdre am aprobat, dar prin adresa
nr. 2586/C din 05.10.2021am eerut rapoartele anuale retroactive din care sa
reiasd cdte dosare judieiare a reprezentat d- na avocatd pentru orasul Valea lui
Mihai in ceea ce priveste asisterua si reprezentarea juridica in [ata instantelor
judecdtoresti. La adresa respectivd, ca rdspuns am fost solicitatd sa prezint
temeiul de drept al cererii 91 totodata sa indic seopul obtinerii acestor informatii.
Meruionez cii solicit aeeste informatii (rapoarte anuale solicitate}, deoareee sunt
consilier local si pdnd in prezent, adicd dupd 8 ani nu am vdzut nici un raport
despre activitatea d- nei avocata desfasurata la UA. T. Valea lui Mihai, doar
cereri depuse de ddnsapentru mdrirea onorariului. in data de 24.11.2021 iar am

Proiectul de hotarare privind atribuirea, in regim de inchiriere a unui
spatiu eu alta destinatie decdt locuintd, pentru sediu al Biroului Parlamentar din
orasul Valea lui Mihai.

Proiectul de hotiirdre privind aprobarea volumului de masa lemnoasd care
urmeazd a se recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietate publica a
Orasului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum o5i
apre/uri/or de vdnzare a acesteia. Proiectul de hotardre am aprobat.

in data 27 ianuarie 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Prin prezenta va inaintez urmdtorul raport de activitate pentru perioada
01.01.2021- 31.12.2021.

Subsemnata Czegledi Julia, consilier local din partea Partidului Popular
Maghiar din Transilvania Valea lui Mihai, membru in Comisia 1, Buget- Finante,
administrarea domeniului public si privat.

pe perioada 01.01.2021- 31.12.2021

Raport de activitate

Nr. inreg. 1/19.01.2022

N
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La diverse s- a discutat investitia pentru reabilitare blocuri, adicd proiectul
"Cre~terea performantei energetice a blocului de locuinte situat pe strada
Republicii nr. 4, sciirile Tl- T3, ora~ Valea lui Mihui, judetul Bihor; strada
Republicii nr. 8, scdrlle T4- TS, or~ Valea lui Mihal, judetul Bihor", deoarece
oamenii vorbesc de sume cuprinse intre 10-12 mii lei. Pe site-ul orasului se pot
giisi toate informaiiile-printre care si proieetul de reabilitare a blocurilor, unde
se meruioneazd valoarea totala a investitie i, valoarea finantdrii nerambursabile
si valoarea cofinantdrii din bugetul UA. T. Orasul Valea lui Mihai, dar nu seface
nici 0 mentiune cu privire la valoarea ce revine asociatiei de proprietari. Dintr
o afirmatie reiese ca: "dupiifinalizarea licitatiei §i adjudecarea lucrarilor se va
sti exact valoarea investitiei, cea de care vorbiti este valoarea maxima, in urma

Prolectul de hotiirdre privind aprobarea documentatiei tehnico
economice a obiectivului de investitii: Extindere retea de canalizare pe strazile:
losif Vulcan, Arany Janos, Nicolae Bdlcescu din Orasul Valea lui Mihai - faza
P.TE. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotartire privind atribuirea in folosinta gratuitd, pe durata
existentei constructiilor, de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate
personala. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotardre privind aprobarea Planului de lucrdri ce VOl' fi
exeeutate in anul2021 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001.
Proiectul de hotdrdre am aprobat.

in data de 24/ebrllarie 2021, cu ocazia sediruei ordinare a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Praiectul de hotiirdre privind aprobarea Organigramei si a Statului de
functii al UA. T Orasul Valea lui Mihal. Am abtinut la votarea acestui proiect de
hotdrdre, pentru ca nu amfost de acord cu nenumdratele de posturi vacante.

Proiectul de hotiiriire privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al Orasului Valea lui Mihai in consiliul de administratie al Grddinitei
"ARANYKAPU", pentru anul de invdtdmdnt 2020-2021. Proiectul de hotardre
am aprobat.

depus cerere inregistrat cu nr. 29481C la UA.T. oras Valea lui Mihai, dar nici de
aceasta data nu am prim it rdspuns referitor la rapoartele anuale despre
activitatea d- nei avocate.
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adresd scrisd pentru fie care locatar cu informatiile referitoare cd ce
prevede proiectul de reabilitare a blocului;
irformarea locatarilor in scris in ceea ce priveste valoarea cofinantarii
proprie de 25%. Conform Proiectului de hotdrdre din 28.09.2021,1a
contractarea de UA. T oras Valea lui Mihai al uneifinantdri rambursabile
valoarea solicitata a creditului este de 1.385.000 lei, care reprezintd
valoarea cofinantdrii eligibile si neeligibile de 25% si 15% aferent
proiectului; Deci, la contractare deja se stia valoarea cofinantarii
proiectului de 25% $1 15%.
am solicitat copie dupa Auditul energetic pentru blocul T4, de unde sa
reiasd ca pentru inlocuirea tuturor geamurilor s- au primit fonduri
europene. Am facut men/june cd nu s- a [acut nicio inspectie de Audit
energetic in proprietatea mea, din care sa reiasd ca am ferestrd cu 0

singurd, cu doua, cu trei sticle, etc.

Avdnd in vedere ineeperea lucrdrilor in aceste adrese am solicitat urmdtorele:

- adresa inregistratd eu nr. 2376/C din 22.09.2021
adresa inregistratd ell nr. 2396/C din 24. 09.2021
adresa inregistrata eu nr. 2476/C din 30.09.2021
adresa inregistratd cu nr. 2568/C din 11.10.2021

- adresa inregistrata cu nr. 2569/C din 11.10.2021
adresa inregistrata cu nr. 2818/C din 09.11.2021
adresa inregistrata eu nr. 2949/C din 24. 11.2021A

Referitor la proiectul "Cre~terea performantei energetice a blocului de
locuinte situat pe strada Republicii nr. 4, scarile Tl- T3,oras Valea lui Mihai,
judetul Bihor; strada Republicii nr. 8, scarile T4- 15, oras Valea lui Mihal,
judetul Bihor", am depus urmdtoarele adrese cdtre managerul proiectului,
angajatul Primariei Orasului Valea lui Mihai, (deoareee biroul asociatiatiei de
proprietari este necunoscut):

lie itatiei, oferta cdstigatoare poate fi mai mica si se sperd cii vafi mai mica, dupd
care urmeazd sa se intocmeascd un regulament care va fi supus aprobarii
consiliului local. in acest regulament se vapreciza exact care este suma cu care
participii asociatia de locatari, defalcat pe apartamente- aviind in vedere cli
dimensiunea acestor locuinte diferii, perioada de rambursare si alte regull
pentru locatarl. "



www,neppart.eu

Proiectul de hotiiriire privind aprobarea bugetului Orasului Valea lui
Mihai, pe anul 2021. Am solicitat ca orice investitie care se demareaza in
localitate sa se aduca la cunostinta consilierilor locali. Am discutat aceastd
problema in sedinta comisiei de buget si cu aceastd ocazie am ajlat cii s-a realizat
acel zid al friuiei, iar contravaloarea lucrarilori nu au fost achitate la zi
executantului. Proiectul de hotdrdre am aprobat cu meruiunea sus amintitd ..

Prolectul de hotariire privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai. Proiectul de
hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotartire privind aprobarea Regulamentului cuprinzdnd
mdsurile metodologice, organizatorice, termenele $i circulatia proiectelor de
hotdrdri cu caracter normativ care se supun adoptdrii Consiliului Local al
Orasului Valea lui Mihai. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

in data de 29 aprilie 2020, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Proiectul de hotilrtire privind modificarea cuantumului lunar al
contributiei de intretinere in Centrul de asistenta medico-sociala Valea lui Mihai,
datoratd de persoanele asistate sau de sustindtorii legali ai acestora. Proiectul
de hotdrdre am aprobat, deoarece nici 0 persoand asistatd nu va fi externatd
pentru acest motiv.

Raportul anual al Primaruluiprivind starea economicd, sociald si de mediu
a Orasului Valea lui Mihai, pe anul 2020, ca si consilier local am focut 0

completare la cele prezentate in raport: rata somajului este de 1 % pdnd in
septembrie 2020, edt afost si in anul2019. Tot din raport reiese cii 485persoane
au fost concediate de la ARA ROMANIA incepdnd cu luna septembrie 2020. Ca
si completare am mentionat cd pdnd in decembrie 2020 rata somajului afost de
3,75 % si nu 1% cum reiese din raportul prezentat.

Reabilitarea blocurilor trebuie sa cuprinda reabilitarea acoperisului si
zugrdvirea fatadei clddirii, dar nu inlocuirea geamurilor termoizolante PVC in
gemuri termoizolante PVc.

in data de 31 martie 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:
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Proiectul de hotiirdre privind neasumarea responsabilitdtii organizdrii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizitia produselor si al contractelor/acordurilor-cadru deprestare a serviciilor
pentru derularea mdsurilor educative, la nivelul Orasului Valea lui Mihai.
Proiectul de hotdrdre am aprobat.

1~1data de 30 iunie 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmiitoarele:

Proiectul de hotiiriire privind aprobarea documentatiei pentru delegarea
gestiunii Serviciului de iluminat public din orasul Valea lui Mihai. Proiectul de
hotardre am aprobat.

Proiectul de hotiil'lire privind aprobarea contului anual de executie al
bugetului Orasului Valea lui Mihai, pe sectiunea de functionare §i pe sectiunea
de dezvoltare, aferent anului 2020. Proiectul de hotardre am aprobat.

Proiect de hotiiriire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice,
etapa Studiu defezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii: " Varianta
ocolitoare Valea lui Mihai". ProiectuZ de hotdrdre am aprobat.

in data de 28 mai 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Proiectul de hotilriire privind incetarea contractului de concesiune nr.
1253/2002 incheiat intre UA.T Orasul Valea lui Mihai si d-na Vida Susana.
Proiectul de hotdrdre am aprobat.

in data de 18 mal 2021, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmatorul:

Proiectul de hotiiriire privind promovarea in parteneriat a proiectului
"Varianta de ocolire Valea lui Mihai". Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotiirdre privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii,
Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii
"C.NI. " S.A. a amplasamentului si asigurarea in vederii executdrii obiectivului
de investitii Proiect tip - Construire "Sala de sport cu tribuna 180 locuri" din
Orasul Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. F.N., Judetul Bihor. Proiectul
de hotdrdre am aprobat.
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Prolectul de hotiirare privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii,
Lucrdrilor Publice :;i Administratiei prin Compania Nationala de Investitii
n C.N! " S.A a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii
obiectivului de investitii "imbunatiilirea infrastructurii educationale la Liceul

Proiectul de hotiirilre darea in folosintd gratuitd cdtre Serviciul de
Ambulanui Judetean Bihor, a imobilului situat in Orasul Valea lui Mihai, strada
Marton Aron nr. 31/A, Judetul Bihor. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotiirdre privind aprobarea Regulamentului privind acordul
administratorului drumului public local pentru realizarea in zona drumurilor
publice de interes local a lucrdrilor de bransamente si racorduri sau de extindere
a retelelor existente pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitard
existentd in zona de pe raza Orasului Valea lui Mihai judetul Bihor. Proiectul de
hotdrdre am aprobat.

in data de 28 iulie 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Nu am aprobat acest proiect de hotardre din mai multe motive. Luna
trecutd am aprobat executia bugetard, in acesta anul trecut la impozit clddiri la
persoane fizice a fost prevdzutd suma de 370 mit lei :;i s-a incasat suma de 214
mit lei. am intrebat ieri in sedinta comisiei de ce nu s-a fdcut 0 analiza care este
cauza neplatii impozitelor in procent destul de mare. Rdspunsul afost cii s-au pus
popriri, Casa de pensii refine sume foarte mici 1-2 lei. inseamna ca este posibil
ca acel om nu poate pldti impozitul pentru ca are pensie mica. Inainte de a se
aproba impozitele $1 taxele ar trebui sa stim cdte persoane sunt capabile sa le
pldteasca, cdte persoane nu au venituri permanente si nu VOl' putea pldti, cdte
persoane sunt plecate in strdinatate. Degeaba se acordd bonificatia de 10 % in
cazul platii in intregime a impozitelor pdnd la 30 martie dacd se mareste
cuantumul, unde sunt facilitatile?

Proiectul de llOtiirare privind stabilirea impozitelor §i taxelor locale pentru
anulfiscal2022.

Proiectul de hotiirdre privind rectificarea bugetului orasului Valea lui
Mihai, pe anul 2021. Nu am votat proiectul de hotardre privind rectificarea
bugetului orasului Valea lui Mihai, deoarece cuprinde achizitionarea de actiuni
de la societatea care gestioneazd serviciul de apd, desi nu vafi apa mai bund din
punct de vedere calitativ si din punct de vedere cantitativ nu va j1 apd mat multd.
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Proiectul de hotiiriire privind aprobarea documentatiei tehnico
economice, etapa Studiu de fezabilitate- actualizatd, pentru realizarea
obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare Valea lui Mihai". Proiectul de
hotdrdre am aprobat.

Proiectul de bouirtire privind prelungirea unor contracte de inchiriere
avdnd ca obiect: spatii cu altd destinatie decdt Iocuinta. Proiectul de hotardre am
aprobat.

Proiectul de hotdrtire privind identificarea unor bunuri cuprinse in
domeniul public al orasului Valea lui Mihai. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotardre privind rectificarea bugetului orasului Valea lui
Mihai. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

in data de 29 septembrie 2021, cu ocazia sediruei ordinare a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Proiectul de hotiirdre privind aderarea Orasului Valea lui Mihai la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ITIIER-BARCAU. La acest protect de
hotardre am abtinut, deoarece am aderat sf la alte asociatii., r

Proiectul de hotariire privind atestarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al Orasului Valea lui Mihai. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotdrtire privind aprobarea Actului constitutiv actualizat §i a
Statutului actualizat ale Asociatiei Intercomunitare Zona Nord - Vest. Proiectul
de hotardre de aceastd data am aprobat.

in data de 31 august 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Proiectul de hotiirdre privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii,
Lucrdrilor Publice si Administratiei prin Compania Nationald de Investitii
"C.NI. " S.A. a amplasamentului ~i asigurarea conditiilor in vederea executdrii
obiectivului de investitii: "Construire bazd sportivd TIP 1, str. Hunyadi Janos,
nr. FN eras Valea lui Mihai, judetul Bihor". Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Tehnologic nr.I, str. Hunyadi Matyas nr.43, oras Valea lui Mihai judetul Bihor".
Proiectul de hotardre am aprobat.
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Proiectul de hotiirdre privind aprobarea Acordului de parteneriat
actualizat incheiat intre Agentia de Dezvoltare Regional Nord- Vest si Unitatea

Proiectul de hotartire privind aprobarea Cererii definaruare sf a Devizului
general estimativ pentru obiectivul de investitii Modernizare, extindere si
retehnologizare gospoddrie de apd in localitatea Valea lui Mihai, judetul Bihar
prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Proiectul de hotardre
am aprobat.

Proiectul de hotiiriire privind aprobarea Cererii definantare si a Devizului
general estimativ pentru obiectivul de tnvestitii Extindere retea de canalizare din
Orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor prin Programul National de Investitii
"Anghel Saligny". Proiectu/ de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotarttre privind aprobarea Cererii de finantare a Devizului
general estimativ pentru obiectivul de investuii Modernizarea strdzilor din
Orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor prin Programul National de Investitii
"Anghel Saligny". Proiectul de hotdrdre am aprobat.

Proiectul de hotartire privind achizitionarea de actiuni detinute de
Comuna Bors la SCAPA CANAL NORD-VEST SA. Ca si in luna septembrie 2021
nu am aprobat acest protect.

Proiectul de hotiiriire privind aprobarea contractarii unei finaruari
rambursabile interne in valoare de 4.970.000 lei. Prin aceastd hotdrdre se revocd
Hotardrea Consiliului al Orasului Valea lui Mihal, nr.88/20J9 privind
contractarea unui imprumut in valoare totala de 10.900.000 lei.

in data de 29 octombrie 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Proiectul de hotiiriire privind achizitionarea de actiuni detinute de
Comuna Bors la SCAPA CANAL NORD- VEST SA. Proiectul de hotdrdre nu am
aprobat, deoarece nu s- a specificat din ce cauza achizitioneazd actiunile Comuna
Bors.

Proiectul de hotiirdre privind desemnarea reprezentaruilor Cosiliului local
in consiliul de administratie al unitatilor de invatdmdnt preuniversitar si in
comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile din
inviuiimdntul preuniversitar din Orasul Valea lui Mihai, pentru anul de
invatamaru 2021- 2022. Proiectul de hotdrdre am aprobat.
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Proiectul de hotiiriire privind aprobarea documentatiei tehnico
economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:
"Construire teren de sport multifunctional cu gazon sintetic in orasul Valea lui
Mihai". Proiectul de hotardre am aprobat.

Proiect de hotiiriire privind rectificarea bugetului Orasului Valea lui Mihai
pe anul2021. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

in data de 26 noiembrie 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

in data de 16 noiembrie 2021, cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmatorul;

Proiectul de hotiiriire privind aprobarea Organigramei si a Statului de
functii al UA. T Valea lui Mihai Am abtinut la votarea acestui proiect de
hotdrdre ea si in luna ianuarie 2021, pentru cii nu am fost de acord eu
nenumdratele de posturi vacante.

Proiectul de hotiirtireprivind aprobarea documentatiei tehnico-economice
at obiectivului de investitii: Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Valea lui
Mihai, judetul Bihor - faza Protect tehnic, actualizarea Devizului general a
bugetului obiectivului de investitii. Datoritd Hotdrdrii Consiliului Local al
Orasului Valea lui Mihai nr.83/2018 privind aprobarea proieetului actualizat:
Reducerea emisiilor de carbon in Valea lui Mihai, judetul Bihor, pre cum
actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru proiect, aprobatd prin
Hotdrdrea Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihal, nr.26/2018 contributia
proprie era in suma de 452.271,49 lei. In cursul anului 2019 aceastd contributie
afost mdritd de trei ori, ca in anul202l sa ajungem la suma de 5.803.803,68 lei.
Din acest motiv nu am aprobat acest proiect de hotdrdre.

Administrativ Teritoriala a Orasului Valea lui Mihai pentru realizarea
proiectului "Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru
pregdtirea de proiecte finantate din perioada de program are 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana pentru municipii (altele decdt
resedinte de judet) si orase, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) 91
infrastructurd si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu Cll

potential turistic (2D) " cod S}l/flS143479. Proiectul de hotardre am aprobat.
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Prin Hotdrdrea Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai, nr.3312019,
a Jost aprobatd documentatia tehnico-economicd, faza Studiu de Jezabilitate
actualizatd pentru acest obiectiv de investitii, unde valorile au fost calculate nu
numai in lei ci si in euro, desi nu este un protect cu Jonduri europene. in anul
2019 cursuIB.N.R. pentru euro afost calculat in 4 aprilie 2019 de 1 euro= 4,7542
lei. in proiectul de hotdrdre nr.3312019 apare 0 listi: cu valoarea investitiei atdt
in lei cat si in euro pentru contributia CN.l si contributia Orasului Valea lui
Mihai. Deci, valoarea totala a investitiei in anul 2019 a fost 6.011. 733,61 lei
(1.264.510J04 euro) iar prin aceastd actulizare valoarea investitiei va fi de
6.521.462,88 lei.

Proiectul de hotiiriire privind aprobarea Devizului general actualizat
pentru realizarea obiectivului de investitii: Reabilitarea, modernizarea, dotare $1

extindere asezdmdnt cultural in Orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor.

Proiectul de hotiiriire privind rectificarea bugetului Orasului Valea lui
Mihai pe anu12021. Proiectul de hotardre am aprobat.

Proiectul de hotiirdre privind aprobarea documentatiei tehnico
economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de
investitii: "imbunata!irea infrastructurii educationale la Liceul Tehnologic nr. 1,
str. Hunyadi Matyas nr. 43, oras Valea lui Mihai". Proiectul de hotdrdre am
aprobat.

in data de 16 decembrie 202.1, cu ocazia sedintei de indatd a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmdtoarele:

Proiectul de hotiirdre privind majorarea capitalului social al societdtii SC
APA CANAL NORD- VEST SA. Acest proiect de hotdrdre nu am aprobat,
deoarece in 29 octombrie 2021nu amfost de acord nici cu proiectul de hotardre
privind achizitionarea de actiuni detinute de Comuna Bors la societatea
respectiva.

Proiectul de hotiiriire privind aprobarea documentatiei tehnico
economice, etapa Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:
imbunatatirea infrastructurii Scolii Gimnaziale "Zelk Zoltan" din cartierul
"Dihenes" din Valea luii Mihai''. Proiectul de hotardre am aprobat.
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din partea EMNP- PPMT

Czegledi Julia, consilier localValea lui Mill ai, la 19.01.2022

Am votat toate Proiectele de hotdrdri privind aprobarea listei de
solutionare a cererilor de locuinte, stabilirea ordinii de prioritate pentru
repartizarea locuintei pentru tineri, construite prin programul ANL destinate
inchirierii, situate in Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Jancu de
Hunedoara).

Am participat la toate sediruele ale Comisiei incepdnd din ianuarie 2021
pdnd in decembrie 2021.

Proiectul de hotiirlire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
faza Protect tehnic, a obiectivului de investitii: Amenajare rampe de acces la
trecerea la nivel cu calea ferata la km 718+360, Zinia 400 Episcopia Bihor -
Halmeu. Acest proiect de hotardre am aprobat.

Proiectul de hotiirdre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat si a
Statutului actualizat ale Asociatiei Intercomunitare Zona Nord- Vest privind
retragerea Comunei Bors din Asociatia Intercomunitard Zona- Vest. Acest
proiect de hotdrdre nu am aprobat pe motivele meruionate mai sus.

am aprobat proiectul de hotardre, deoarece in lunile octombrie, noiembrie al
anului 2021 lunar se fac schimbdri la societatea respectiva.

Proiectul de hotiiriire privind modificarea Art. 5 din Hotdrdrea Consiliului
Local al Orasului Valea lui Mihai nr. 7612021. Se modified Art. 5 din Hotardrea
Consiliului Local al Orasuluil/alea lui Mihal nr. 76/2021 privind achizitionarea
de actiuni detinute de Comuna Bors la s.C. APA CANAL NORD- VEST S.A. Nu" ,

Proiectul de hotdriire privind aprobarea volumului de masd lemnoasa care
urmeazd a se recolta in anul 2022 din fondul forestier proprietate publica a
Orasului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum a
preturilor de vdnzare a acesteia. Proiectul de hotdrdre am aprobat.

in data de 30 decembrie 2021, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai, am discutat urmatoarele:

Nu am aprobat acest proiect de hotdrdre, pentru cii este incomplet fatd de
indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie din anul 2019, unde
valoarea investitiei aoare in lei sf in euro.,r ,
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