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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 16 septembrie 2015 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 septembrie 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 16 septembrie 2015. 

 

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

lui Valea lui Mihai din 30 septembrie 2015, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, 

pe anul 2015. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

2.  Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete sociale în valoare de 100 lei 

în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru persoanele vârstnice din ora-

şul Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Grupul de consilieri locali EMNP-PPMT 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Proiect Amenajament pastoral” pen-

tru pajiştile din Oraşul Valea lui Mihai.    

- iniţiator: Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai                                           

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în ve-

derea realizării investiţiei: „Proiectare hidranți de incendiu pe străzile: Breslelor, Izvo-

rului, Băncii, Árpád și Szent-Györgyi Albert din Oraşul Valea lui Mihai”. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei statui „Mama, 

așteptându-și copilul acasă”,  pe teren proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai şi 

transmiterea în folosinţă gratuită a terenului Asociaţiei „PRO VALEA LUI MIHAI – 

ERMIHALYFALVAERT” pentru amplasarea statuii. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai. 

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă.  

- iniţiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

9.  Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe 

tip ANL şi repartizarea acestora, precum şi prelunigrea unui contract de închiriere 

locuinţă tip A.N.L. 

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

10.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe 

sociale şi rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială. 

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

11. Diverse.    

12. Alegerea preşedintelui de şedinţă  

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                    Marian Alexandru        SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.71 din 30 septembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

        -   0 ÎMPOTRIVĂ                                                                               


