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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 martie 2016 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 martie 2016 

 

 

 

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 22 martie 2012 2016. 

Art.2: Se aprobă Ordinea de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al ora-

şului Valea lui Mihai din 31 martie 2016, după cum urmează: 

1. Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui Mihai, privind starea eco-

nomică, socială şi de mediu a oraşului Valea lui Mihai. 

2.  Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui Mihai, asupra situaţiei ges-

tionării bunurilor. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai 

pe anul 2016. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de identificare a benefici-

arilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţe co-

piilor proveniţi din familii defavorizate şi de soluţionare a situaţiilor identificate. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor pu-

blice din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 
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6.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 

umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea 

lui Mihai, pe anul 2016 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă 

socială. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă 

tip ANL. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

10. Diverse.     

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                    Szilagyi Attila                              SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                                         Todor Maria    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.22 din 31 martie 2016 

Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


