
                         ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială. 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Comisia juridică şi de disciplină, sănătate şi 

familie, protecţia copiilor, muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al oraşului 

Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare – raport de avizare al comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, prin care se propune prelungirea 

contractului de închiriere locuinţă socială nr.53/18.11.2009 şi nr.54/30.11.2009, 

-  prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996 – republicată; 

- prevederile Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, 

exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat 

din oraşul Valea lui Mihai, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea 

lui Mihai nr.39/2010; 

În baza art. 36 alin.(5) lit. a pct. 17 şi lit. e, 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: Prelungirea, cu data de 16 noiembrie 2014, a contractului de închiriere 

nr.53/18 noiembrie 2009 încheiat cu d-na. Kulcsár Agneta, pentru locuinţa socială 

situată în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János, bl.Z2, sc.A, ap.1, pe o perioadă de 

5 (cinci) ani, – la cerere. 

Art.2: Prelungirea, cu data de 01 decembrie 2014, a contractului de închiriere 

nr.54/30 noiembrie 2009 încheiat cu d-nul. Gergely Nicolae-Vasile, pentru locuinţa 

socială situată în oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii, nr.86, ap.6, pe o perioadă de 5 

(cinci) ani, – la cerere. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

-    Persoanele în cauză 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor  

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- la dosar 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                         Todor Maria  

Nr.88 din 29 octombrie 2014   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


