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D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 309 
din 23 decembrie 2020  

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

 pe data de 29 decembrie 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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 29 decembrie 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.309 din 23 decembrie 2020 

     

 

 

 

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

din data de 29 decembrie 2020 

 

 

1. Aprobarea proiectului Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al Oraşului Valea lui Mihai, din 29 decembrie 2020. 

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

Oraşului Valea lui Mihai, din data de 16 noiembrie 2020.  

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 49/PH/17 decembrie 

2020. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

 Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în 

consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare şi în comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai întocmit la 

solicitarea unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învățământ 

2020-2021, nr. 50/PH din 17 decembrie 2020. 

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

 Învăţământ, cultură, tineret şi sport  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare din oraşul 

Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular pentru anul 

şcolar 2021-2022, nr.51/PH din 18 decembrie 2020.  

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

  Învăţământ, cultură, tineret şi sport  
 
 

 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
mailto:onkormanyzat@ermihalyfalva.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


                              

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI 

ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA 

PRIMAR  
 

3 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod:415700 

Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 
E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro , onkormanyzat@ermihalyfalva.ro 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Csűri József  în funcţia 

temporar vacantă de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, 

nr.52/PH din 23 decembrie 2020.  

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

  Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de 

închiriere locuinţă tip A.N.L., nr.53/PH din 23 decembrie 2020.  

Iniţiator: Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

  Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții 

îndreptățiți să primească în anul 2021 o locuinţă socială, nr.54/PH din 23 decembrie 

2020.  

Iniţiator: Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

-  Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru 

Construire spălătorie auto cu autoservire, beneficiar S.C. TRANZIT WASH S.R.L.,  

nr.55/PH din 23 decembrie 2020.  

Iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

-  Amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și turism 

10.  Diverse 
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