
                     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 27 februarie 2015 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 martie 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 27 februarie 2015. 

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

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

1. Informare privind activitatea economico-financiară a Centrului de asistenţă 

medico-socială – Valea lui Mihai, pe anul 2014. 

- informarea se întocmeşte de dl. Csuri Jozsef – director C.A.M.S.  

2. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al oraşului Va-

lea lui Mihai a unui imobil.  

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

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

al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a participării oraşului 

Valea lui Mihai în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor” 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă 

tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe tip ANL 

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

6.  Alegerea preşedintelui de şedinţă. 

7. Diverse.     

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

Nr.25 din 30 martie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


