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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 30 iunie 2015 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 iulie 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 30 iunie 2015. 

 

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

lui Valea lui Mihai din 31 iulie 2015, după cum urmează: 

1. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în 

gradul grav de handicap din oraşul Valea lui Mihai - semestrul I – 2015. 

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

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

3.  Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a suprafeţei de 

25mp. teren identificat prin nr. cadastral 51837 înscris în CF nr.51837 Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locu-

inţe, stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţei pentru tineri, construite 

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

nos (Iancu de Hunedoara). 

- iniţiator: Comisia IV a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai. 
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5.  Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă 

tip ANL şi repartizarea a două locuinţe tip ANL situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi 

Janos (Iancu de Hunedoara). 

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

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă 

socială şi repartizarea unei locuinţe sociale.  

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

7.  Diverse.     

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                    Marian Alexandru        SECRETAR,  

                                                                                           Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.54 din 31 iulie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 
 


