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                ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind numirea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de cercetare administrativă 

pentru stabilirea responsabilităţii persoanelor care prin activitatea necorespunzătoare a condus la 

acţiuni în instanţă cu consecinţe asupra efectuării unor plăţi în baza Sentinței nr.910/CA/2010 

pronunţată de Tribunalul Bihor – Oradea, în dos. nr.2348/111/2010 rămasă definitivă prin Decizia 

nr.2246/CA/2012-R pronunţată de Curtea de Apel,  iar în eventualitatea existenţei unui prejudiciu, 

stabilirea întinderii acestuia şi a persoanelor vinovate de producerea acestuia 

 

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, 

- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, prin care se propune completarea cu 

doi consilieri locali, a comisiei de cercetare administrativă pentru stabilirea 

responsabilităţii persoanelor care prin activitatea necorespunzătoare a condus la acţiuni în 

instanţă cu consecinţe asupra efectuării unor plăţi în baza Sentinței nr.910/CA/2010 

pronunţată de Tribunalul Bihor – Oradea, în dos. nr.2348/111/2010 rămasă definitivă prin 

Decizia nr.2246/CA/2012-R pronunţată de Curtea de Apel,  iar în eventualitatea existenţei 

unui prejudiciu, stabilirea întinderii acestuia şi a persoanelor vinovate de producerea 

acestuia, constituită prin Dispoziţia Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.104/2015, 

- acțiunea de audit financiar asupra contului de execuție bugetară pe anul 2014 

efectuate la U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, de către auditori publici externi din cadrul 

Camerei de Conturi Bihor prin care s-a constatat nepunerea în executare a Sentinţei 

nr.910/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor – Oradea, în dos. nr.2348/111/2010 cu 

consecinţe asupra efectuării plăţii unor penalităţi de întârziere şi cheltuieli de executare, 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, 

În baza art.36 alin. (1), art. 45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se desemnează doi consilieri locali ca membri în comisia constituită prin 

Dispoziţia Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.104/2015, de cercetare administrativă 

pentru stabilirea responsabilităţii persoanelor care prin activitatea necorespunzătoare a 

condus la acţiuni în instanţă cu consecinţe asupra efectuării unor plăţi în baza Sentinței 

nr.910/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor – Oradea, în dos. nr.2348/111/2010 

rămasă definitivă prin Decizia nr.2246/CA/2012-R pronunţată de Curtea de Apel,  iar în 

eventualitatea existenţei unui prejudiciu, stabilirea întinderii acestuia şi a persoanelor 

vinovate de producerea acestuia, după cum urmează: 

- dl. Chiş Gheorghe-Cristian -  consilier local 
 

- dl.  Horváth Sándor-Krisztián - consilier local 

 

Art.2: Atribuțiile comisiei sunt următoarele: 

a. stabilirea existenţei sau nu a unui prejudiciu produs bugetului Oraşului Valea 

lui Mihai, 

b. stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului Oraşului Valea lui Mihai, 

după caz, 

c. stabilirea persoanelor vinovate de producerea prejudiciului. 

 

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

Valea lui Mihai. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

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

 la dosar 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ: 

                 Krizsán Csaba Géza                      SECRETAR,  

                                                                                                  Todor Maria  

 

 

 

 

Nr.42 din 28 mai 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 10 voturi PENTRU 

                      -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ   

http://www.valealuimihai.ro/

