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                    ROMÂNIA                                                                            
                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 iunie 2019 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 iunie 2019 

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

În baza art.42 alin.(5), art.43, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 : Se aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea 

lui Mihai din 13 iunie 2019. 
 
Art.2:  Se aprobă Ordinea de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai din 26 iunie 2019, după cum urmează: 

1. Prezentarea Raportului de control cu privire la constatările şi concluziile 
rezultate în urma activităţii de îndrumare, verificare şi control care s-a efectuat la sediul 
autorităţii publice locale al oraşului Valea lui Mihai, din data de 12 martie 2019. 

2. Proiect de hotărâre actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai. 

- iniţiator:  Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

3.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul 
Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13 pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei 
MARC RALUCA DAIANA 

 - iniţiator:  Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al 
bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de 
dezvoltare, aferent anului 2018. 

- iniţiator:  Primarul Oraşului Valea lui Mihai 
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5.  Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai. 

- iniţiator:  Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

6.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 
locuinţe tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. 

- iniţiator:  Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai 

7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 
locuinţă socială. 

- iniţiator:  Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai 

8.  Diverse. 
 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Popa Florin-Viorel     
                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA TE:                                    

          SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  
                                                                               Todor Maria    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.51 din 26 iunie 2019   
Consilieri locali în funcţie: 17 
Consilieri locali prezenţi: 16 
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 
                         -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ      


