
Nr. PH Data înregistrării Titlul proiectului de hotărâre Iniţiator
Nr. şi data 

hotărârii

015/PH 07 aprilie 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Oraşului

Valea lui Mihai, pe anul 2021
Primar

014/PH 25 martie 2021

Proiect de hotărâre privind prelungirea şi rezilierea unor 

contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. , schimbarea şi 

repartizarea unor  locuinţe pentru tineri, construite prin 

programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui 

Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara)

Primar

013/PH 25 martie 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 

şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care 

se supun adoptării Consiliului Local al Orașului Valea lui 

Mihai

Primar

012/PH 23 martie 2021

Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului lunar al 

contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-

socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de 

susţinătorii legali ai acestora

Primar

011/PH 23 februarie 2021

Proiect de hotărâre privind Aprobarea documentaţiei tehnico-

economice a obiectivului de investiţii: Extindere reţea de 

canalizare pe străzile: Iosif Vulcan, Arany Janos, Nicolae 

Bălcescu din Orașul Valea lui Mihai – faza P.T.E.

Primar 16/24 febr. 2021



010/PH 18 februarie 2021

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)

Viceprimar 15/24 febr. 2021

009/PH 18 februarie 2021

Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul 

Local al Oraşului Valea lui Mihai a membrilor comisiei 

pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai 
Primar 14/24 febr. 2021

008/PH 18 februarie 2021

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe 

durata existentei construcţiilor,  de terenuri pentru  construirea 

de locuinţe proprietate personală

Primar 13/24 febr. 2021

007/PH 20 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

închiriere locuinţă socială 
Viceprimar 9/27 ianuarie 2021 

006/PH 20 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce 

vor fi executate în anul 2021 de beneficiarii de ajutor social 

potrivit Legii nr.416/2001

Viceprimar 8/27 ianuarie 2021 

005/PH 20 ianuarie 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcții al U.A.T Orașul Valea lui Mihai
Primar 7/27 ianuarie 2021

004/PH 20 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliul de 

administraţie al Grădiniţei „ARANYKAPU”, pentru anul de 

învăţământ 2020-2021
Primar 6/27 ianuarie 2021



003/PH 20 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului 

adiţional nr.3 la Contractul de asistenţă juridică 

încheiat cu d-na  Pop Lavinia – avocat

Primar 5/27 ianuarie 2021

002/PH 20 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre privind atribuirea, în regim de închiriere a 

unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al 

Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai

Primar 4/27 ianuarie 2021

001/PH 20 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă 

lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2021 din fondul 

forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a 

modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a 

preţurilor de vânzare a acesteia

Primar 3/27 ianuarie 2021
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































