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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 februarie 2015 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 februarie 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 februarie 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 de activitate pe anul 2014, al Viceprimarului oraşului Valea lui 

Mihai. 

2. Raport de activitate pe anul 2014 al consilierilor: Horváth Sándor-

Krisztián, Kovács Attila, Krizsán Csaba-Géza, Nagy László, Pap Sándor-György, 

Szilagyi Attila, Szilágyi Ferenc. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului oraşului Valea lui Mihai, 

pe anul 2015. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de scutire de plată a 

impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în 

urma actualizării Devizului general ca urmare a derulării procedurilor de achiziție pu-

blică pentru obiectivul „Staţia de pompare SP1, oraş Valea lui Mihai” 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în 

urma actualizării devizului general ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publi-

că pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi trata-

re a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai”. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

Devizului general al obiectivului de investiţii „Lucrări de finisaj – Centrul de asistenţă 

medico-socială  Valea lui Mihai”. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, 

administrarea şi exploatare pajiştilor permanente de pe raza administrativ-teritorială a 

Oraşului Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Viceprimarul oraşului Valea lui Mihai 

10. Proiect de hotărâre privind - aprobarea MODULUI DE ORGANIZARE A 

APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULILOR ŞI DISPOZIŢIILOR 

PRIVIND PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PENTRU DOMENIUL PU-

BLIC ŞI PRIVAT DIN ORAŞUL VALEA LUI MIHAI. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de lo-

cuinţe, stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţei pentru tineri, construi-

te prin programul ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, strada Hunyadi 

Janos (Iancu de Hunedoara). 

- iniţiator: Comisia IV a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe 

tip A.N.L. şi rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. 

- iniţiator: Comisia IV a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe 

sociale, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuin-

ţe sociale. 

- iniţiator: Comisia IV a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai. 

15. Diverse.     

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

Nr.12 din 27 februarie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


