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                     ROMÂNIA                                                                            
                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind repartizarea unor locuin ţe sociale şi  

prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe sociale 
 

 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 860/16 februarie 2016, 

întocmit în baza Raportului nr. 775/10 februarie 2016, al Comisiei sociale pentru 
analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi 
repartizarea de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, constituit în baza Dispoziţiei 
Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 305/2015, 

-  prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996 – republicată, 
- Anexa nr. 1 - lista solicitanţilor îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o 

locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită, în baza Hotărârii Consiliului Local al 
oraşului Valea lui Mihai nr. 99/2015 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii 
îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială, 

În baza art. 36 alin.(5) lit. a pct. 17 şi lit. e, art.45 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: Repartizarea locuinţei sociale cu 1 (una) cameră situată în oraşul Valea lui 

Mihai, judeţul Bihor, str, Hunyadi Janos, bl. Z2, sc. B, ap. 2, d-nei  Gal Lilla, cu domiciliul 
actual în oraşul Valea lui Mihai, str. Orban Balazs, nr. 43, cu începere de la data de 01 
martie 2016, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilităţi de prelungire, în condiţiile legii. 
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Art.2 : Repartizarea locuinţei sociale cu 1 (una) cameră situată în oraşul Valea lui 

Mihai, judeţul Bihor, str. Zărandului, nr. 37, ap. 2 d-lui Mester Ferencz, cu domiciliul 
actual în oraşul Valea lui Mihai, str. dr. Chereji Teodor, nr. 2, cu începere de la data de 01 
martie 2016, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilităţi de prelungire, în condiţiile legii. 

 
Art.3 : Prelungirea contractului de închiriere nr. 36/29.01.2010 a locuinței sociale 

situată în orașul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. B, ap. 9, încheiat cu d-nul 
Gabor Andras-Attila, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.4:  Prelungirea contractului de închiriere nr. 28/28.01.2010 a locuinței sociale 

situată în orașul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. A, ap. 8, încheiat cu d-na 
Iuhas Maria, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.5: Prelungirea contractului de închiriere nr. 35/29.01.2010 a locuinței sociale 

situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. B, ap. 8. încheiat cu d-nul 
Sipos Ellak, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.6 : Prelungirea contractului de închiriere nr. 33/29.01.2010 a locuinței sociale 

situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. B, ap. 6. încheiat cu d-na 
Gal Iuliana, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.7 : Prelungirea contractului de închiriere nr. 43/11.02.2010 a locuinței sociale 

situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. B, ap. 4. încheiat cu d-na 
Rákoczi Erzsébet, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.8 : Prelungirea contractului de închiriere nr. 22/28.01.2010 a locuinței sociale 

situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. A, ap. 2. încheiat cu d-na 
Sandor Eva, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.9 : Prelungirea contractului de închiriere nr. 27/28.01.2010 a locuinței sociale 

situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. A, ap. 7. încheiat cu d-na 
Szabo Eva, începând cu data de 15 februarie 20156, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.10: Prelungirea contractului de închiriere nr. 25/28.01.2010 a locuinței 

sociale situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. A, ap. 5. încheiat cu 
d-na Angyal Izaura-Klara, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.11: Prelungirea contractului de închiriere nr. 26/28.01.2010 a locuinței 

sociale situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. A, ap. 6. încheiat cu 
d-nul Tubák László, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 
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Art.12: Prelungirea contractului de închiriere nr. 30/29.01.2010 a locuinței 

sociale situată în orașul Valea lui Mihai, str Hunyadi Janos, bl. Z3, sc. B, ap. 2. încheiat cu 
d-nul Zovanyi Iuliu, începând cu data de 15 februarie 2016, pe o perioadă de 5 ani. 

 
Art.13:  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

� Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, 
� Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 
� Persoanele în cauză 
� Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Valea lui Mihai   
� se afişează pe site-ul www.valealuimihai.ro 
� la dosar. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     
            Pap Sándor-György                              SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                                                        Todor Maria    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.15 din 26 februarie 2016 
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

        -   1  voturi ÎMPOTRIVĂ  


