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                 ROMÂNIA                                        

          JUDEŢUL BIHOR                              

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI                                           

                  PRIMAR                 

  

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 96 
din 17 februarie 2020  

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă ordinară 

 pe data de 24 februarie 2020 

 

 

În baza art.133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit. a, alin.(2), alin. (3) lit. a şi alin.(5), 

precum şi art.196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, 

Primarul oraşului Valea lui Mihai 

D I S P U N E 

Art.1: Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă 

ordinară pentru data de 24 februarie 2020, orele 14,00 la Primăria Oraşului Valea lui 

Mihai – sala de şedinţe, cu Proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta 

dispoziţie, care face parte din aceasta. 

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la 

dispoziţia consilierilor locali în format electronic şi pot fi preluate de pe aplicaţia 

Microsoft OneDrive.  

Art.3: (1) Proiectele de hotărâre, însoţite de documentele prevăzute de lege, se 

trimit spre avizare, în baza competenţelor acestora, Comisiilor de specialitate ale  

Consiliului local al Oraşului Valea lui Mihai, conform Anexei menţionate la art.1. 

(2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente 

asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi 

 

 

PRIMARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                        Nyakó Iozsef                  

                                                      

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                                                                   SECRETARUL GENERAL  

                                                          AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI 

                                                                             Todor Maria 
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                 ROMÂNIA                                                            ANEXĂ 

          JUDEŢUL BIHOR                                la Dispoziţia nr.96 din 17 februarie 2020 

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI     

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

din data de 24 februarie 2020 

 

 

 

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

Valea lui Mihai, din 24 februarie 2020. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai.  

3.  Raport de activitate pe anul 2019 al consilierilor: Kovács Attila, Nagy 

László, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sándor-György, Popa Florin-Viorel, Torda Imre-

Istvan, Toth Ferencz-Csaba, Zima Marius-Vasile. 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata 

existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală, 

nr.4/P.H./14 februarie 2020. 

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 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Orașului Valea lui Mihai pe 

anul 2020, nr.3/P.H./05 februarie 2020. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de 

locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, 

construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. 

Hunyadi János (Iancu de Hunedoara), nr.5/P.H./17 februarie 2020 

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 
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7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe sociale, nr.6/P.H./17 

februarie 2020  

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 privind rezilierea şi prelungirea unor contracte de 

închiriere locuinţă tip A.N.L., nr.7/P.H./17 februarie 2020. 

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 

9. Diverse. 

10. Alegerea preşedintelui de şedinţă 


