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                 ROMÂNIA                                        

          JUDEŢUL BIHOR                              

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI                                           

                  PRIMAR                 

  

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 97 
din 18 februarie 2020  

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă 

extraordinară pe data de 19 februarie 2020 

 

 

În baza art.133 alin.(2), art.134 alin. (1) lit. a, alin.(2), alin. (4) 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 de îndată a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai 

în şedinţă extraordinară pentru data de 19 februarie 2020, orele 09,00 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.97 din 18 februarie 2020 

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI     

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai convocată de îndată, 

din data de 19 februarie 2020 

 

1. Aprobarea Ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din 19 februarie 2020. 

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

Oraşului Valea lui Mihai.  

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și al 

Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai, nr.8/P.H./18 

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 

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și al 

Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul 

Valea lui Mihai, judeţul Bihor, nr.9/P.H./18 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 

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea 

serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a 

cheltuielilor legate de proiect, nr.10/ P.H./18 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 

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actualizat: Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii populaţiei  în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor  şi a cheltuielilor 

legate de proiect, nr.11/ P.H./18 februarie 2020. 

Iniţiator: Primarul 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 

 Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare  


