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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2015 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2015 

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

În baza art.42 alin.(5), art.43, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea 

lui Mihai din 09 ianuarie 2015. 

Art.2: Se aprobă Ordinea de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al ora-

şului Valea lui Mihai din 30 ianuarie 2015, după cum urmează: 

1. Raportul anual al Primarului oraşului Valea lui Mihai, privind starea eco-

nomică, socială şi de mediu a oraşului Valea lui Mihai. 

2. Raport de activitate pe anul 2014 al consilierilor: Bánházi Miklós, Belan 

István, Chiş Gheorghe Cristian, Csengeri Csongor-Antal, Czeglédi Iulia, Gazsi Ianos-

Zsolt,  Hegedűs Attila. 

3. Rapoarte de activitate pe anul 2014 ale Comisiilor de specialitate ale Consi-

liului Local al oraşului Valea lui Mihai. 

                   - rapoartele se întocmesc de Preşedinţii celor patru comisii de specialitate. 

4. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în 

gradul grav de handicap din oraşul Valea lui Mihai - semestrul II – 2014. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui 

Mihai,  pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trim. IV 2014.       

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate 

prin programul de construire de locuinţe pentru tineret, destinate închirierii, ai căror titu-

lari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani.  

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate 

în anul 2015 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat.  

- iniţiator: Viceprimarul oraşului Valea lui Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a lo-

curile în care contravenienții şi persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală 

vor presta activităţi în folosul comunităţii.  

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

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

Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ preşcolar pentru anul şcolar 2015-2016.  

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

10. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului evaluării performan-

ţelor profesionale ale Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2014. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

11. Diverse.     

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

Nr.3 din 30 ianuarie 2015   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


