
                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.2995/2012, pentru imobilul situat în 

Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. 3 

 

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 şi 

Raportul de specialitate al Biroului de Buget – Contabilitate, Finanţe din aparatul de 

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

prelungirii contractului de închiriere pentru imobilul situat în Valea lui Mihai str. 

Kazinczy Ferenc nr.3 - spaţii utilizate de Gupa de grădiniţă cu educaţie specială 

integrată în învăţământul de masă şi o clasă primară simultană cu educaţie specială 

integrată în învăţământul de masă, 

- dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.16 din H.G. 

nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi 

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 

- prevederile art.22 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 

În baza art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 1, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată 

ulterior, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.2995/2012, 

prelungit prin Actul adiţional nr.1/2013, încheiat între oraşul Valea lui Mihai în calitate 

de chiriaş şi Parohia romano-catolică Valea lui Mihai în calitate de proprietar al 

imobilului, pentru anul şcolar 2015-2016, în condiţiile prevăzute în contractul iniţial. 

Art.2: Prezenta hotărâre, se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţului Bihor,  

- Primarul oraşului Valea lui Mihai,  

- Şcoala Gimnazială „ Zelk Zoltan” Valea lui Mihai, 

- se aduce la cunoștință publică pe site-ul: www.valealuimihai.ro 

- la dosar. 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                    Marian Alexandru         SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

Nr.64 din 28 august 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU 

               -  0 voturi ÎMPOTRIVĂ  
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