
                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

H O T Ă R Â R E 
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” 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

- Referatul de aprobare al Primarului oraşului Valea lui Mihai, prin care se justifică 

necesitatea promovării proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate prin care se propune 

aprobarea, în principiu, a participării oraşului Valea lui Mihai  la constituirea Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a judeţului Bihor” 

- prevederile art.11, art.12 şi art.13 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art.36 alin.(7) lit.(c), art.45 alin.2 lit.(f) 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 în principiu, participarea Oraşului Valea lui Mihai în calitate de 

membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare 

durabilă a Judeţului Bihor”, persoană juridică română, fără scop patrimonial, apolitică, de drept 

privat şi de utilitate publică. 

Art.2: Se aprobă ]n principiu, participarea oraşului Valea lui Mihai la constituirea 

patrimoniului iniţial al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă 

a Judeţului Bihor”, cu o contribuţie în numerar, în valoare de 1.000 lei. 

Art.3:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Consiliul Judeţean Bihor 

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

- la dosar. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

Nr.28 din 30 martie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

            -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ           

http://www.valealuimihai.ro/

