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D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 214 
din 03 august 2020  

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

 pe data de 10 august 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: (1) Convocarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în şedinţă 

ordinară pentru data de 10 august 2020, orele 10,00. Proiectul ordinii de zi este 

prevăzut în Anexa la prezenta dispoziţie, care face parte din aceasta. 

(2) Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare,  pe o 

platformă on-line de videoconferinţă. 

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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                                                                                    ANEXĂ 
                                                       la Dispoziţia nr.214 din 03 august 2020 

     

 

 

 

 

 

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

din data de 10 august 2020 

 

 

 

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

Valea lui Mihai, din 10 august 2020. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 13 iulie 2020.  

3. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în 

grad de handicap grav din Oraşul Valea lui Mihai – semestrul I. 2020. 

- raportul se întocmeşte de d-na Magyar Anna – inspector resurse umane  

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Valea lui Mihai 

pentru activităţi nonprofit de interes local  nr. 32/PH/01 iulie 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 

5.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la plata 

impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și a chiriei 

datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă decretate în 

anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum 

și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale, nr.34/PH/09 iulie 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 
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6.  Proiect de hotărâre privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în 

Sistemul naţional electronic de plată (SNEP)   online a taxelor şi impozitelor utilizând 

cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în 

care este suportat comisionul bancar, nr.35/09 iulie 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 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, nr.36/P.H./30 iulie 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 

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

tip A.N.L. nr.37/P.H./03 august 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 
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