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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind înfiinţarea publicaţiei locale Jurnal Vălean – Mihályfalvi Napló 

 

 

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, 

- Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 5348/15 dec. 2015 al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai şi Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.5349/15 dec.2015, 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public – cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr.544/2001, aprobate prin H.G. nr.123/2002 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică - republicată, 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d,  art.45 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: (1) Se aprobă editarea şi tipărirea publicaţiei bilingve (limba română şi 

limba maghiară) Jurnal Vălean - Mihályfalvi Napló, începând cu anul 2016. 

(2) Publicaţia va conţine: 

 informaţii de interes public ce vizează activitatea Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai şi al Primăriei Oraşului Valea lui Mihai, precum 

şi orice alte noutăţi de interes local;  

 o pagină a cetăţeanului, în care se va răspunde scrisorilor primite din 

partea cetăţenilor pe marginea acestei publicaţii; 

 o pagină de publicitate pentru firmele interesate de-a li se face reclamă, 

sumele obţinute din publicitate vor putea reduce costurile de tipărire şi 

difuzare a publicaţiei. 
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Art.2: Publicaţia va apărea lunar, într-un tiraj de 2.500 exemplare şi se va difuza 

gratuit cetăţenilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice 

 

Art.3: Suma necesară editării şi tipăririi publicaţiei menţionată la art.1 se alocă 

din bugetul Oraşului Valea lui Mihai.  

 

Art.4: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al primarului 

Oraşului Valea lui Mihai 

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

- la dosar 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

            Pap Sándor-György                      

      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                                     SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                           Todor Maria           

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.104 din 23 decembrie 2015   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU 

        -   4  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

 

http://www.valealuimihai.ro/

