
 

 

                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai,  

 nr.65/28 august 2015   

 

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 al Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare şi Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.65/28 august 2015, 

privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere spaţii şi a Contractului de comodat 

încheiate cu Biserica Reformată – Valea lui Mihai rămasă fără obiect, ca urmare a mutării 

celor două grupe de grădiniţă şi a claselor step by step din clădirile proprietatea Bisericii 

Reformate – Valea lui Mihai, în clădirile proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai 

administrate de Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai,  

- adresa Şcolii Gimnaziale nr.4241/2015 prin care comunică hotărârea Consiliului 

de administraţie a şcolii de mutare a claselor de elevi şi a grupelor de grădiniţă 

În baza art.36 alin.(1) şi alin. (9), art.45 alin.(1) şi (6) 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 revocă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr. 

nr.65/28 august 2015, privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere spaţii şi a 

Contractului de comodat încheiate cu Biserica Reformată – Valea lui Mihai. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai, 

- Biserica Reformată – Valea lui Mihai, 

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

- la dosar. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                    Marian Alexandru                            SECRETAR,  

                                                                                                Todor Maria  

Nr.67 din 16 septembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU 

                -   0 voturi ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/

