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                      ROMÂNIA                                                                            
                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind actualizarea inventarului bunurilor care ap arţin domeniului public 

al Oraşului 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 comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.2662/19 iunie 2019, privind 

actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui 
Mihai, 

- Raportul comun al Serviciului dezvoltare urbană cadastru şi agricultură şi al 
Biroului buget-contabilitate, finanţe, nr. 2663/19 iunie 2019, 

- prevederile art. 8 şi ale Anexei la Legea nr.213/1998, privind bunurile 
proprietate publică, precum şi ale Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor municipiilor şi 
judeţelor, aprobate prin H.G.nr.548/1999, 

- prevederile art.858 şi art. 863-864 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- dispoziţiile Cap. II din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare  
nr.7/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.25 din 
Ordinul nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 
întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 1, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, R, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită „Plan de amplasament 
şi delimitare a imobilului” executată de ing. Egri Gyorgy Laszlo, vizat de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor la data de 20 noiembrie 2014, pentru imobilul -  
teren identificat prin nr. cad. 51541 - proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, în 
suprafață totală de 1.557 mp categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în intravilanul 
Oraşului Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan nr. 1C, prevăzut în Anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 : Se aprobă dezmembrarea imobilului - proprietate publică a Oraşului 
Valea lui Mihai, cu nr. cad. 51541, în suprafață totală de 1.557 mp conform Planului de 
amplasament și delimitate a imobilului cu propunere de dezlipire, vizat de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor cu nr. 4524/21 martie 2019, prevăzut în  Anexa 
nr.2 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în două loturi după cum urmează:  



2 
 

- Lotul 1 – teren cu construcţii: Staţie de pompare SP1 pentru apă uzată 
menajeră, cu nr. cadastral 52853 în suprafață de 289 mp situat în intravilanul Oraşului 
Valea lui Mihai, strada Bathori Istvan nr.1C – proprietate publică a Oraşului Valea lui 
Mihai 

- Lotul 2 – teren împrejmuit cu nr. cadastral 52854 în suprafaţă de 1.268 mp 
situat în intravilanul Oraşului Valea lui Mihai, strada Bathori Istvan nr.1C – proprietate 
publică a Oraşului Valea lui Mihai. 

Art.3 : Se aprobă scoaterea din domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai, a 
imobilului – teren împrejmuit în suprafaţă totală de 1.268 mp, identificat prin nr. 
cadastral 52854 înscris în CF nr. 52854 – Valea lui Mihai şi trecerea în domeniul privat 
al Oraşului Valea lui Mihai, având în vedere faptul că nu mai prezintă interes public. 

Art.4 : Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită „Plan de amplasament 
şi delimitare a imobilului” executată de ing. Egri Gyorgy Laszlo, vizat de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor cu nr. 15295/25 septembrie 2018, pentru 
imobilul identificat prin nr. cad. 52756 - proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, 
în suprafață totală de 4.865 mp categoria de folosinţă: drum, situat în intravilanul 
Oraşului Valea lui Mihai, prevăzut în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5 : Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al Oraşului Valea lui Mihai, la secţiunea I. „Bunuri imobile” cu poziţiile 242 şi 
243, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 : Prezenta hotărâre, se comunică cu:  
− Instituţia Prefectului – judeţului Bihor,  
− Primarul oraşului Valea lui Mihai, 
− Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură şi Biroul buget-

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

− se afişează pe site-ul www.valealuimihai.ro   
− la dosar 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Popa Florin-Viorel     
                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA TE:                                    

          SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  
                                                                               Todor Maria    
  
 

 

 

Nr.52 din 26 iunie 2019   
Consilieri locali în funcţie: 17 
Consilieri locali prezenţi: 16 
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 
                         -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ      
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                      ROMÂNIA                                                                                                            ANEXA Nr.4 
                JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                      la Hotărârea nr.52 din 26 iunie 2019 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI             

                                                                                                                                               
 

Completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai 
 

Secţiunea I  
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

 
 

Denumirea imobilului 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii/ 
al dării în 
folosinţă 

Valoarea 
de inventar 

- lei - 

Denumire act proprietate 
sau alte acte doveditoare 

242 1.8.12  

Teren intravilan în 
suprafaţă de 289 mp cu 
construcţii: Staţie de 
pompare SP1 pentru apă 
uzată menajeră 

Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan nr.1C,  
Teren împrejmuit cu construcţii: Nr. nivel 1; 
Suprafaţa construită la sol: 145 mp; 
Suprafaţa desfăşurată: 145 mp;  
Anul construirii: 2015 

2014 579.246,46  

Domeniul public al 
Oraşului Valea lui Mihai 
CF nr. 52853 nr. cadastral 
52853 

243 1.3.7 Drum de acces - pământ 
Suprafaţa totală: 4.865 mp, situat în intravilanul 
Oraşului Valea lui Mihai, între DN 19C şi strada 
Munkacsy Mihaly 

2018 10.000,00 

Domeniul public al 
Oraşului Valea lui Mihai 
Plan de amplasament şi 
delimitare a imobilului, 
nr. cadastral 52756 

Preşedinte: dl. Nyakó Iozsef – Primar al Oraşului Valea lui Mihai        Membri: d-na Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai 

                      d-na Benkovits Angela-Mariana – şef birou contabilitate 

             dl. Egri György-László – inspector                               

                                                                                                                            dl. Krisán Zsolt-Béla – responsabil urbanism  


