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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 23 decembrie 2019 

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

În baza art.135 alin.(7) şi art.196 alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 

Valea lui Mihai din 23 decembrie 2019, după cum urmează: 

1. Aprobarea Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai, din 23 decembrie 2019. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai, din data de 28 noiembrie 2019.  

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a transportului 

public local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, nr. 26/P.H. din 13 decembrie 2019 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia se trimite spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Comisia pentru Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Oraşului Valea lui Mihai 

pentru activităţi nonprofit de interes local, nr.20/P.H. din 28 octombrie 2019. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia se trimite spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care 

urmează a se recolta în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului 

Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de 

vânzare a acesteia, nr.27/P.H. din 13 decembrie 2019. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia se trimite spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul 

şcolar 2020-2021, nr.28/P.H. din 13 decembrie 2019. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 Comisia de specialitate căreia se trimite spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Comisia juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, protecţia copiilor, 

muncă şi protecţie socială 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 

al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai, nr.29/P.H. din 13 

decembrie 2019. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia se trimite spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Comisia juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, protecţia copiilor, 

muncă şi protecţie socială 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții 

îndreptățiți să primească în anul 2020 o locuință socială 

Iniţiator: Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai 

Comisia de specialitate căreia se trimite spre avizare Proiectul de hotărâre: 

 Comisia juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, protecţia copiilor,  

9. Diverse. 
 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 se publică pe site-ul: www.valealuimihai.ro  

 la dosar 

 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              Tóth Ferencz-Csaba                                                    

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                                  
                 SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                           Todor Maria    

  

 

 

Nr.94 din 23 decembrie 2019   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   16 voturi PENTRU 

                             1 ABŢINERE* 

 

 

* Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la   

voturile împotrivă”               

http://www.valealuimihai.ro/

