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A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, se propune  spre  dezbatere  publică: 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de  

„Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai” aşezământului cultural 

 din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor 

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei Valea 

lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, în data de 25 octombrie 2022, conform 

Procesului-verbal de afişare nr.108/C.L./25 octombrie 2022 şi publicat în data 

de 25 octombrie 2022, pe site-ul: www.valealuimihai.ro  

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal 

constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Oraşului 

Valea lui Mihai – Registratura, respectiv  în format electronic pe adresele  de e-

mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro, până la data 

de 10 noiembrie 2022, inclusiv. 

pt. PRIMAR, 

VICEPRIMAR, 

Karsai József-Attila 
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PROCES – VERBAL DE AFIŞARE 

încheiat cu ocazia afişării  

Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural Gizella – Valea 

lui Mihai aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor 

 

 

Astăzi, 25 octombrie 2022, s-a afişat la sediul Primăriei oraşului Valea lui Mihai 

şi pe site-ul: www.valealuimihai.ro spre consultarea cetăţenilor interesaţi, Proiectul de 

hotărâre privind atribuirea denumirii de „Centrul Cultural Gizella” – Valea lui Mihai 

aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, nr.64/PH/21 

octombrie 2022, 

 

În conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, prin care se prevede ca în cadrul procedurilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administraţiei publice are obligaţia să 

publice un anunţ referitor la această acţiune, se afişează proiectul de hotărâre iniţiat de 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Potrivit art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003, republicată, orice persoană 

interesată poate formula propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de hotărâre iniţiat, 

până la data de 10 noiembrie 2022, inclusiv. 

 

Propunerile, sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris, la sediul  

Primăriei Oraşului Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2 respectiv în format electronic pe 

adresele de e-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro / primaria@valealuimihai.ro.   
 

SECRETAR, 
Todor Maria 

 

 
 
 

Înregistrat în „Registrul de evidenţă a proceselor verbale de afişare/dezafişare a proiectelor de 
hotărâre cu caracter normativ  ale Consiliului local al Oraşului Valea lui Mihai” cu nr. 108/CL/2022 
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Nr. 64/P.H. din 21 octombrie 2022                                                  AVIZAT, 

                                                                    SECRETAR GENERAL, 
                                                     Todor Maria 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai aşezământului cultural 

din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor 

 

 

 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai cu atribuţii de 

primar conform art.163 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, nr. 5835 din 21 octombrie 2022, 

 - Raportul de specialitate nr. 5864 din 24 octombrie 2022, întocmit de către 

Serviciul dezvoltare urbană cadastru şi agricultură din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai, 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, 

- Anunţul privind procedura dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre cu privire 

la atribuirea denumirii de Centrul Cultural „Gizella” – Valea lui Mihai şi Procesul verbal de 

afișare a anunțului, înregistrat sub nr. 108/CL din 25 octombrie 2022, 

- Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Bihor, nr. ____ din 

______________, dat în condiţiile art. 3 alin.(1) şi art.5 din O.G. nr.63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată de Legea nr.48/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, înregistrat sub nr.______ din ______________ 

 - prevederile art. 2 lit. d și art.3 alin.(1) din O.G nr.63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobat prin Ordinul Ministrului internelor şi 

reformei administrative, nr. 564/2008, 

În baza art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), 139, alin. (1), alin. (3), 

lit. g), coroborat cu art. 5, pct.31, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Primarul Oraşului Valea lui Mihai, iniţiază următorul 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Art.1: Atribuirea denumirii Centrul Cultural Gizella – Valea lui Mihai, 

aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai. 

Art.2: Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.3: Prezenta Hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bihor potrivit prevederilor 

Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art.4: Prezenta, sub formă de hotărâre se comunică cu:  

− Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  

− Primarul oraşului Valea lui Mihai,  

− se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro,  

− la dosar. 

 

 

INIŢIATOR: 

pt. PRIMAR, 

VICEPRIMAR, 

Karsai József-Attila 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Proiectul de hotărâre se transmite către: 

− Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură, în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate, cu termen de depunere: 25 octombrie 2022 

− Comisia Amenajarea teritoriului şi urbanism, mediu şi turism a Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai, în vederea emiterii avizului, cu termen la data de  25 octombrie 2022 
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Nr. 5835 din 21 octombrie 2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural Gizella – Valea lui 

Mihai, aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor 

 

 

Moara Gizella din Valea lui Mihai, unul dintre simbolurile Văii Ierului din 

nordul județului Bihor până nu de mult într-o stare destul de degradată, dar salvarea ei a 

început după ce s-a decis reconstruirea într-un centru cultural.  

Clădirea a fost construită în secolul XIX. În prima jumătate a secolului al XX-

lea, a fost una dintre cele mai importante mori, înființată de fondatorul său, Benő Glück, 

care s-a stabilit în Valea lui Mihai în anul 1900, la vârsta de 29 de ani, și a numit-o după 

soția sa, Gizella Horovitz. Familia Glück a fost un membru respectat şi al comunității 

evreiești ortodoxe din așezământ, a cărei soartă a fost pecetluită de cel de-al Doilea 

Război Mondial. Majoritatea membrilor familiei au fost deportați, dar unii au plecat la 

timp și s-au stabilit în Canada și Statele Unite. 

Descendentul direct al familiei este poetul laureat al Premiului Nobel: Louise 

Elisabeth Glück, care locuiește în prezent în America. 

Moara Gizella a avut o activitate intensă. Ea a fost unul dintre cele mai 

importante locuri unde se măcinau grâne în această zonă. Moara “Gizella” a început să 

se degradeze după naţionalizare când a fost depozit, turnătorie, atelier de bobinat 

electromotoare, atelier de reparaţii auto. 

Finanțarea necesară pentru a transforma Moara Gizella în centru cultural 

multifuncțional a fost de 4,7 milioane de lei și a fost asigurată de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației.  

Clădirea şi în prezent este cunoscută sub denumirea de Moara Gizella, 

aceasta fiind unul dintre motivele pentru care propun atribuirea denumirii de Centrul 

Cultural Gizella – Valea lui Mihai, aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, 

dar şi în semn de recunoaştere a meritelor familiei Glück în dezvoltarea economică a 

localităţii din prima jumătate a secolului al XX-lea. 

 

pt. PRIMAR, 

VICEPRIMAR, 

Karsai József-Attila 
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Nr. 5864 din 24 octombrie 2022 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural Gizella – Valea lui 

Mihai, aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor 

 

 

În cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Aşezământ 

Cultural din oraşul Valea lui Mihai”, a fost reabilitată una dintre cele mai vechi clădiri 

din oraşul Valea lui Mihai în care la începutul secolului al XX-lea a funcţionat una 

dintre cele mai importante mori din zonă. Finanțarea necesară pentru a transforma 

Moara Gizella în centru cultural multifuncțional a fost de peste 4,8 milioane de lei și a 

fost asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Imobilul 

este situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Republicii nr.45, judeţul Bihor. 

Lucrările au constat în reabilitarea construcţiei existente prin consolidare, 

recompartimentare, reamenajare şi extindere pentru a corespunde cu funcţiunea de 

centru cultural, precum şi dotare cu cele mai performante sisteme tehnice. Din punct de 

vedere funcţional cuprinde: sală de spectacole, săli de expoziţie, săli de audiţie, 

bibliotecă şi sală de lectură, cabină de proiecţie, spaţii de depozitare, casierie, foaier, 

garderobă, vestiare actori, sală regrupare actori, grupuri sanitare.  

Clădirea iniţială a fost construită în secolul XIX. În prima jumătate a secolului 

al XX-lea, a fost una dintre cele mai importante mori, înființată de fondatorul său, Benő 

Glück, care s-a stabilit în Valea lui Mihai în anul 1900, la vârsta de 29 de ani, și a 

numit-o după soția sa, Gizella Horovitz.  

Moara Gizella a avut o activitate intensă. Ea a fost unul dintre cele mai 

importante locuri unde se măcinau grâne în această zonă. Moara Gizella a început să se 

degradeze după naţionalizare când a fost depozit, turnătorie, atelier de bobinat 

electromotoare, atelier de reparaţii auto. 

Membrii familiei Glück au fost printre liderii comunităţii ortodoxe, printre 

constructorii sinagogii din localitate, dar şi în conducerea a numeroase instituţii şi firme 

locale. Numele lor apare în conducerea Băncii Populare. Soarta familiei Glück a fost 

pecetluită de cel de-al Doilea Război Mondial. Majoritatea membrilor familiei au fost 

deportați, dar unii au plecat la timp și s-au stabilit în Canada și Statele Unite.  
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Descendentul direct al familiei este poetul laureat al Premiului Nobel: Louise 

Elisabeth Glück, care locuiește în prezent în America.  

Inaugurarea aşezământului cultural a avut loc în luna septembrie a.c., la care a 

participat Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, dl. Cseke Attila 

care a redat Oraşului Valea lui Mihai, aşezământul cultural reabilitat şi modernizat, cu 

dotări multimedia, videoproiector, mixer audio, ecran de proiecție, orgă de lumini, 

proiectoare de lumini, amplificator, boxe și microfoane. 

Clădirea şi în prezent este cunoscută sub denumirea de Moara Gizella, 

aceasta fiind unul dintre motivele pentru care susţinem atribuirea denumirii de Centrul 

Cultural Gizella – Valea lui Mihai, aşezământului cultural din Oraşul Valea lui Mihai, 

dar şi în semn de recunoaştere a meritelor familiei Glück în dezvoltarea economică a 

localităţii din prima jumătate a secolului al XX-lea. 

Baza legală a propunerii: 

- O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare prevede următoarele la: 

•  art.2 lit. d:  Atribuirea sau schimbarea de denumiri … se face de către: 

consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, 

străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru 

obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor. 

•  art.3 alin. (1): Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, 

având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori 

evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 

schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce 

au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, 

respectiv a municipiului Bucureşti. 

- Regulamentul de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti aprobat prin Ordinul Ministrului internelor şi 

reformei administrative, nr.564/2008, 

- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

INSPECTOR,  

Kovacs Arnold 
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