
1 

 

                     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 12 noiembrie 2014 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2014 

 

 

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 12 noiembrie 2014. 

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

şului Valea lui Mihai din 28 noiembrie 2014, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind  propunerea de validare a mandatului de consi-

lier local al domnului Marian Alexandru 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

2. Proiect de hotărâre privind  propunerea de validare a mandatului de consi-

lier local al domnului Boros Iosif. 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de de-

legare a gestiunii nr.4392/2013 privind concesionarea activităţii de sortare a deşeurilor 

municipale şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, jude-

ţul Bihor 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de 

prestări servicii nr.425/2000 încheiat între oraşul Valea lui Mihai şi S.C. BIO 

FLORISAL S.R.L. – Carei  

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai. 

5.  Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor speciale de salubrizare. 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 
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6. Proiect 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. 

Iniţiator: Consilierii PPMT-EMNP 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere 

spaţii şi a Contractului de comodat, încheiate cu Biserica Reformată – Valea lui Mihai 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere 

nr.299582012, pentru imobilul situat în Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc nr. 3 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul 

de lucrări nr. 4478/13 decembrie 2013 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici în 

vederea realizării investiţiei „Staţia de pompare SP1, oraş Valea lui Mihai” 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi 

să primească în anul 2015 o locuinţă socială.  

Iniţiator: Comisia IV a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

11. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de valabilitate a Planu-

lui Urbanistic General al oraşului Valea lui Mihai şi a Regulamentului Local de Urba-

nism, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.6/26 fe-

bruarie 2002 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

12. Diverse. 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

Nr.93 din 28 noiembrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 13 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


