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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.51/2012 

 
 

 

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 şi 

Referatul de aprobare – raport de specialitate prin care se propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.51/2012, în sensul modificării 

componenţei comisiei, ca urmare a demisiei d-lui Karsai Jozsef Attila – viceprimar al 

oraşului Valea lui Mihai, din comisia de negociere directă sau licitaţie publică, 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.51/2012 privind 

numirea comisiei de negociere directă sau licitaţie publică, după caz, în vederea închirierii, 

respectiv concesionării unor imobile (terenuri+construcţii) din domeniul public, 

concesionării, închirierii şi vânzării unor bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al 

oraşului Valea lui Mihai, achiziţionării de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în 

favoarea oraşului Valea lui Mihai şi negocierii clauzelor contractelor civile în care oraşul 

Valea lui Mihai este parte,  

În baza art. 10, art.36 alin. (2) lit. c, alin.(5) lit. a şi b, alin. (9), art.45 şi art. 115 

alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Începând cu data prezentei, Comisia de negociere sau licitaţie publică, 

după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile 

(terenuri + construcţii) din domeniul public al oraşului Valea lui Mihai, închiriere 

concesionare, vânzare bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al oraşului Valea lui 

Mihai, achiziţii de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în favoarea oraşului 
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Valea lui Mihai, altele decât cele supuse achiziţiei în baza O.U.G. nr.34/2006, negocierea 

contractelor civile în care oraşul Valea lui Mihai este parte – contracte de 

vânzare/cumpărare, schimburi imobiliare, asocieri, etc., va avea următoarea componenţă: 

Krizsán Csaba-Géza   – consilier local – preşedinte al comisiei 

Chiş Gheorghe-Cristian  – consilier local  

Gazsi Janos-Zsolt   – consilier local  

Kovacs Attila   – consilier local 

Benkovits Angela-Mariana  – şef Birou buget-contabilitate – secretar tehnic 

Indrie Ovidiu-Dan   – şef Serviciu salubrizare 

Krisán Zsolt-Béla   – responsabil urbanism 

 

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai, nr.7/2012 rămân neschimbate. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor, 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai, 

- membrii comisiei 

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

- la dosar 

      

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

              Horváth Sándor-Krisztián                     SECRETAR,  

                                                                                            Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.77 din 29 septembrie 2014   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

                            -  0 voturi  ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/

