
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cumpărării imobilului – teren şi construcţii – situat în Oraşul Valea lui Mihai,

str. Ady Endre nr. 21, judeţul  Bihor, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.1509/22 martie 2018,
- Raportul comun de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe şi al

responsabilului urbanism din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai, nr. 1510/22 martie 2018,

- Raportul de evaluare întocmit de Haier Magdolna – evaluator autorizat EPI,
EBM, membru titular ANEVAR 13085, înregistrat sub nr.1298/12 martie 2018,

- Procesul verbal de negociere al prețului de cumpărare, nr.1494/21 martie 2018,
- temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 858, art. 863, lit. a, art. 1650 alin. (1), art.1657 și art. 1666 din Codul
Civil – republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza art.36, alin(2) lit. c, alin.(6) lit. a, pct.1, art. 45, precum 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 însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de Haier Magdolna – evaluator

autorizat EPI, EBM, membru titular ANEVAR 13085, înregistrat sub nr.1298/12 martie
2018, pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului – teren în suprafaţă de 293 mp şi
construcţii C.1 – spaţiu comercial: 71 mp şi anexă: 122 mp – situat în Oraşul Valea lui
Mihai, str. Ady Endre nr. 21, judeţul  Bihor, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai,
prevăzut în Anexa nr.1 – care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se însuşeşte procesul verbal de negociere a prețului de cumpărare a
imobilului descris la art.1, nr.1494/21 martie 2018, prevăzut în Anexa nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre..



Art.3: (1) Se aprobă cumpărarea imobilului - teren în suprafaţă de 293 mp şi
construcţii C.1 – spaţiu comercial: 71 mp şi anexă: 122 mp, situat în Oraşul Valea lui
Mihai, str. Ady Endre nr. 21, judeţul  Bihor, nr. cad.51432, înscris în CF nr.51432 – Valea
lui Mihai, conform datelor de identificare, a extrasului C.F. şi a planului de amplasament şi
delimitare a imobilului, prevăzute în Anexa nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Preţul de vânzare cumpărare a imobilului este de 80.000 euro conform
procesului –verbal de negociere a preţului de cumpărare nr. 1494/21 martie 2018.

(3) Plata contravalorii imobilului se va face în lei, la cursul valutar BNR din data
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din bugetul Oraşului Valea lui Mihai.

(4) Vânzarea imobilului se face de către Seman Ioan şi soţia Seman Doina în
calitate de proprietari, actul de vânzare cumpărare urmând să se încheie în formă autentică.

Art.4: (1) Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyako Iozsef
să semneze în numele Oraşului Valea lui Mihai contractul de vânzare-cumpărare în faţa
notarului public.

(2) Taxele notariale privind achiziţionarea imobilului şi cele privind înscrierea în
cartea funciară se suportă de către cumpărător, din bugetul Oraşului Valea lui Mihai.

Art.5: Imobilul cumpărat în condiţiile prezentei hotărâri, se evidenţiază în lista
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, care se
completează în mod corespunzător, pe baza datelor de identificare prevăzute în anexa nr.3.

Art.6: Primarul Oraşului Valea lui Mihai şi Serviciul dezvoltare urbană, cadastru
şi agricultură din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor legale incidente.

Art.7: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
- Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură şi Biroul buget-

contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului oraşului
Valea lui Mihai,

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Karsai József-Attila

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p. SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Magyar Anna

Nr.28 din 29 martie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 17
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ





































































ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.28/29 martie 2018

DESCRIEREA IMOBILULUI

Date de identificare: - nr. cad. 51432, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai
- suprafaţa terenului: 293 mp
- suprafaţa construită: C1 71 mp – destinaţia: spaţiu comercial

C2 122 mp – destinaţia: anexă
- proprietari: Seman Ioan şi soţia Seman Doina

Date constructive: - suprafaţa utilă: 224 mp
- suprafaţa construită: 193 mp
- suprafaţa desfăşurată: 264 mp
- înălţimea utilă: 3 m
- număr nivel clădire: P+M parţial

Amplasamentul imobilului: Oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr.21

Vecinătăţi: Nord – imobilul cu nr. cad.51632 – proprietate publică a Oraşului Valea lui
Mihai, în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”

Sud - proprietate privată - casă de locuit
Est - proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai – strada Ady Endre
Vest - proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai – teren nr. top 466/3

înscris în CF nr. 51342


