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HOTĂRÂRILE  

adoptate de Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai  

 

2015 
Nr. 

hot. 
Data şedinţei şi Titlul hotărârii 

1 

09 ianuarie 2015 - extraordinară 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 decembrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare din 09 ianuarie 2015 

2 

Aprobarea utilizării din excedentul bugetar al anului 2014, a sumei de 552.780,13 lei pentru 

acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare şi utilizarea excedentului bugetului 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 

2014 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în 

anul 2015  

3 

30 ianuarie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 30 ianuarie 2015 

4 

Aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai,  pe secţiunea de funcţionare şi pe 

secţiunea de dezvoltare, aferentă trim. IV 2014 

5 

Recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de  construire de locuinţe 

pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de 

ani 

6 

Aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2015 de beneficiarii de ajutor social 

potrivit Legii nr.416/2001 

7 

Stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii şi persoanele 

faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală vor presta activităţi în folosul comunităţii 

8 

Aprobarea structurii reţelei şcolare din oraşul Valea lui Mihai a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, pentru anul şcolar 2015-2016 

9 

Propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al 

 Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2014 

10 

09 februarie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 ianuarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei de 

îndată din 09 februarie 2015 

11 Modificarea H.C.L. nr.108/2014 

12 

27 februarie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 februarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei de 

îndată din 27 februarie 2015 

13 Aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 
14 Soluţionarea unor cereri de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 

15 

Aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca 

urmare a derulării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul „Staţia de pompare 

SP1, oraş Valea lui Mihai” 

16 

Aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării devizului general ca urmare 

a derulării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei 

de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” – obiectivul 

lucrări de construcţii ale reactorului biologic. 

17 

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General la obiectivul de investiţii  

„Lucrări de finisaj – Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai” 

18 

Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Valea lui 

Mihai, judeţul Bihor 
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19 

Aprobarea Regulamentului privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Valea lui Mihai 

20 Aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor în oraşul Valea lui Mihai 

21 

Aprobarea regulilor şi dispoziţiilor privind prevenirea situaţiilor de urgenţă pentru 

domeniul public şi privat din oraşul Valea lui Mihai  

22 

Aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate 

pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate 

închirierii  

23 

Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi rezilierea unui contract de 

închiriere locuinţă tip A.N.L. 

24 

Prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială, precum şi repartizarea 

unor locuinţe sociale 

25 

30 martie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 februarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 30 martie 2015 

26 Introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a unui imobil 

27 

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

oraşului  Valea lui Mihai 

28 

Aprobarea  în principiu a participării oraşului Valea lui Mihai în calitate de membru 

fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare 

durabilă a Judeţului Bihor” 

29 

Rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe tip 

A.N.L. 

30 Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

31 

29 aprilie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 martie 2015 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 aprilie 2015 

32 Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

33 

Stabilirea taxelor ce se vor aplica la eliberarea Atestatelor de producător şi a Carnetelor de 

comercializare a produselor din sectorul agricol 

34 Aprobarea cotizației la Asociația Intercomunitară Zona Nord - Vest 

35 

Participarea oraşului Valea lui Mihai la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional – programul Rabla 2015” şi achiziţionarea unui autoturism nou de către oraşul 

Valea lui Mihai 

36 

Aprobarea participării Oraşului Valea lui Mihai în calitate de membru fondator, la 

înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  

„Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor” 

37 

Aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi  Asociaţia „PRO 

VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării 

Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXIII 

38 Aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXIII 

39 

28 mai 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 aprilie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 28 mai 2015 

40 Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 
41 Aprobarea contului anual de execuţie al oraşului Valea lui Mihai, aferent anului 2014 

42 

Numirea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de cercetare administrativă 

pentru stabilirea responsabilităţii persoanelor care prin activitatea necorespunzătoare a 

condus la acţiuni în instanţă cu consecinţe asupra efectuării unor plăţi în baza Sentinței 

nr.910/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor – Oradea, în dos. nr.2348/111/2010 rămasă 

definitivă prin Decizia nr.2246/CA/2012-R pronunţată de Curtea de Apel,  iar în 

eventualitatea existenţei unui prejudiciu, stabilirea întinderii acestuia şi a persoanelor 

vinovate de producerea acestuia 
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43 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai 

44 

Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2015 

45. 

30 iunie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 mai 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare 

din 30 iunie 2015 

46. Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

47. 

Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică a unui spaţiu – proprietate publică a oraşului 

Valea lui Mihai, din imobilul situat pe str. Republicii nr.2, în vederea desfăşurării de 

activităţi de interes general, de interes public sau în interesul unor colectivităţi 

48. 

Aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate 

pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate 

închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) 

49. 

prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL,  rezilierea unui contract de 

închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea unor locuinţe tip ANL situate în Valea lui Mihai, 

str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) 

50. Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială. 

51. Introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a unui drum de acces 

52. 

Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Valea lui 

Mihai, judeţul Bihor 

53. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

54. 

31 iulie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 iunie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 31 iulie 2015 

55. 

Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Valea lui 

Mihai, judeţul Bihor 

56. 

Aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 25 mp 

proprietatea privată a oraşului Valea lui Mihai, identificat prin nr. cadastral 51837 înscris în 

C.F. nr.51837 Valea lui Mihai,  precum şi constituirea unui drept de uz şi servitute de trecere 

în favoarea S. C. FDEE  Electrica Transilvania Nord S.A - SDEE Oradea, conform Legii 

energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 

57. 

Aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate 

pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate 

închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) 

58. 

Rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi repartizarea unor locuinţe tip 

ANL situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) 

59. Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale 

60. 

28 august 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 iulie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare 

din 28 august 2015 

61. 

Aprobarea execuţiei bugetului  Oraşului Valea lui Mihai, pe secțiunea de funcționare și pe 

secțiunea de dezvoltare, aferent trim. II 2015 
62. Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

63. 

Prelungirea Contractului de închiriere spaţiu nr. 2458/2010 încheiat cu S.C. BIO 

FLORISAL S.R.L. 

64. 

Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.2995/2012, pentru imobilul situat în 

Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. 3 

65. 

Aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere spaţii şi a Contractului de comodat 

încheiate cu Biserica Reformată – Valea lui Mihai 

66. 

16 septembrie 2015 – de îndată 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 august 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei de 

îndată din 16 septembrie 2015 

67. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.65/28 august 2015 
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68. 

Darea în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 – Valea lui Mihai, a 

imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Bathory Istvan nr.32 

69. 

Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare  

operatorului SC APĂ CANAL BORȘ SA 

70.  Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

71. 

30 septembrie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 16 septembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 30 septembrie 2015 

72. Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

73. 

Respingerea Proiectului de hotărâre privind acordarea de tichete sociale în valoare de 100 

lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru persoanele vârstnice din 

oraşul Valea lui Mihai 

74. Aprobarea „Proiect Amenajament pastoral” pentru pajiştile din Oraşul Valea lui Mihai 

75. 

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Proiectare 

hidranți de incendiu pe străzile: Breslelor, Izvorului, Băncii, Árpád și Szent-Györgyi Albert din 

Oraşul Valea lui Mihai” 

76. 

Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui 

Mihai, judeţul Bihor 

77. 

aprobarea amplasării unei statui: „Mama, aşteptându-şi 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 

78. 

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 Valea lui Mihai 

79. Modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

80. 

rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi repartizarea acestora, precum şi 

prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L., situate în Valea lui Mihai, str. 

Hunyadi Janos  

81. 

Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe sociale şi rezilierea unui contract de 

închiriere locuinţă socială 

82. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

83.  

30 octombrie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 septembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 30 octombrie 2015 

84. 

Aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai,  pe secţiunea de funcţionare şi pe 

secţiunea de dezvoltare aferent trim. III. 2015 
85. Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

86. 

Aprobarea schimbării denumirii operatoriului regional S.C. APĂ CANAL BORŞ S.A. şi a 

Actului constitutiv actualizat al S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. 

87. 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2015 – 2020 şi a 

Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul Oraşului Valea lui Mihai 

88. 

Introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de teren de 13.381 

mp amplasat în intravilanul oraşului Valea lui Mihai 

89. 

10 noiembrie 2015 - extraordinară 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 octombrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare din 10 noiembrie 2015 

90. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

91. 

Darea în administrare către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj a terenului în suprafaţă de 

1344/13.381 mp aparţinând domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai 

92. 

25 noiembrie 2015 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 10 noiembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 25 noiembrie 2015 
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93. Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

94. 

Modificarea indicatorilor tehnici în vederea realizării investiţiei „Staţia de Pompare S.P.1, 

oraşul Valea lui Mihai” 

95. 

Modificarea indicatorilor tehnici în vederea realizării investiţiei „Staţia de Pompare S.P.1, 

oraşul Valea lui Mihai” 

96. 

Aprobarea Convenţiei de colaborare între Oraşul Valea lui Mihai şi 

Fundaţia „Sfântul Francisc” - Casa de tip familial „Sfânta Treime” 

din comuna Tarcea, sat Galoşpetreu 

97. Repartizarea unei locuinţe sociale  

98. 

Rezilierea şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL destinate 

închirierii,situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) 

99. 

Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă 

socială 

100. 

23 decembrie 2015 
Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

101. 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 25 noiembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din 23 decembrie 2015 
102. Rectificarea  bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 

103. Aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Contractul nr. 4162/05 nov. 2007 

104. Înfiinţarea publicaţiei locale Jurnal Vălean – Mihályfalvi Napló 

105. 

Aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a 

Serviciului Public de Salubrizare în oraşul Valea lui Mihai 

106. Modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

107. Aprobarea Statutului Oraşului Valea lui Mihai 

 


