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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 28 noiembrie 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 28 noiembrie 2019, după cum urmează: 

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

Valea lui Mihai, din 28 noiembrie 2019. 

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

lui Mihai, din data de 30 octombrie 2019.  

3. Proiect de hotărâre, nr. 21/P.H. din 19 noiembrie 2019, privind aprobarea 

predării din administrarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, în 

administrarea temporară a Consiliului Local al Comunei Tarcea a unui sector din 

Drumul Comunal nr.272, identificat prin nr. cadastral 52999, pe perioada 

modernizării/reabilitării acestuia. 

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, nr.22/P.H. din 19 noiembrie 2019, privind contractarea 

unui împrumut în valoare totală de 10.900.000,00 lei 

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, nr.23/P.H. din 19 noiembrie 2019, privind rectificarea 

bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 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 nr.24/P.H. din 20 noiembrie 2019, privind prelungirea, 

unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. 

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, 

muncă şi protecţie socială 

7.  Proiect de hotărâre, nr.25/P.H./20 noiembrie 2019, privind prelungirea 

unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale. 

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, 

muncă şi protecţie socială 

8. Proiect de hotărâre nr.19/22 octombrie 2019 privind instituirea facilității 

fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 

de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 

raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai și aprobarea Procedurii de 

acordare a facilității fiscale. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare 

9. Alegerea preşedintelui de şedinţă 

10. 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, 

              Torda Imre-Istvan     

                                                    

 

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

                                                                           Todor Maria    

  

 

 

 

 

Nr.85 din 28 noiembrie 2019   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 15 

Hotărârea a fost adoptată cu:   15 voturi PENTRU 

                             0  voturi ÎMPOTRIVĂ      

http://www.valealuimihai.ro/

