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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind respingerea Proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în  

Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13, pentru extindere construcţii,  

în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA 
 

 

 

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 a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,   

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 1959/06 

mai 2019, în calitate de iniţiator, 

- Raportul de specialitate al Secretarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 

1960/06 mai02019 la proiectul de hotărâre, 

- cererea d-nei Marc Raluca Daiana – proprietar al construcţiei – casă de 

locuit – amplasată pe terenul cu nr. cad. 50334, în suprafaţă de 400/500 mp asupra 

căruia s-a constituit dreptul de folosinţă în favoarea solicitantei, în baza Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, înregistrată sun nr.856/2019, 

- prevederile art.693-702 din Titlul II – Dezmembrămintele dreptului de 

proprietate privată  din Codul Civil,  

- prevederile art.4 di Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acestei, cu modificările şi completările ulterioare,  

În baza art. 36 alin. (2), lit. c coroborat cu alin. (5) lit. b, art.45, art.121 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 respinge Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp 

situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13, pentru extindere construcţii, în 

favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA. 
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Art.2: Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 30 de zile la Tribunalul 

Bihor – Oradea, Secţia III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor 

Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. 

 

Art.3: Prezenta  hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor; 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai, 

 D-na Marc Raluca-Daiana 

 se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro  

 la dosar. 
 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             Pap Sándor-György     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

          SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                               Todor Maria    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.46 din 13 mai 2019   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 15 

Hotărârea a fost adoptată cu: -   5 voturi PENTRU 

                         -  10  voturi ÎMPOTRIVĂ      

 

http://www.valealuimihai.ro/

