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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 29 septembrie 2014 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 octombrie 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 29 septembrie 2014. 

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

şului Valea lui Mihai din 29 octombrie 2014, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local a d-lui Gnandt Janos, înainte de expirarea duratei normale a acestuia. 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai. 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de con-

silier local a domnului Kiss Emeric, înainte de expirarea duratei normale a acestuia. 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea 

lui Mihai a imobilului – teren înscris în CF nr. 51630 - Valea lui Mihai, nr. top. 

3513/13, în suprafaţă de 937 mp.  

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui 

Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiune de dezvoltare pe trimestrul III.2014 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe 

anul 2014. 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 
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6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Şcolii Gimnaziale „Zelk 

Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ady En-

dre nr. 21/A. 

Iniţiator: Primarul oraşului Valea lui Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă so-

cială.  

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

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip 

ANL, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea acesteia. 

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

9.  Diverse 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.81 din 29 octombrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


