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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii

din domeniul privat 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 comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 3382 din 19 iulie 2018 şi

Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanțe din aparatul de specialitate
al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.3383 din 19 iulie 2018 privind vânzarea
imobilului - teren în suprafaţă de 305/406 mp – situat în Oraşul Valea lui Mihai, str.II
Rakoczy Ferenc nr. 30, judeţul  Bihor,

- copia CF nr. 51904 - Valea lui Mihai, imobilul - teren în intravilan cu nr.
cadastral 69 în suprafaţă de 406 mp. este proprietate privată a oraşului Valea lui Mihai, iar
construcția este proprietatea dl-ui Kovacs Imre și soția, d-na Kovacs Ildiko,

- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare

- cererea nr.391/CL/2018, prin care d-na Kovacs Ildiko şi-a exprimat opţiunea
de cumpărare a terenului proprietate privată a oraşului Valea lui Mihai, în suprafață de
305/406 mp. în vederea extinderii construcției proprietate privată a soților,

- Raportul de evaluare întocmit de Haier Magdolna – evaluator autorizat EPI,
EBM, membru titular ANEVAR 13085, înregistrat sub nr.1921/16 aprilie 2018,

- Procesul verbal de negociere a prețului de vânzare, nr.2911/20 iunie 2018.,
În baza art.36 alin.(5) lit. b, art.123 alin. (3) şi (4), art.45 alin.(1), (3) şi (6) 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.
1921/16 aprilie 2018, pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului – teren în suprafaţă de
305/406 mp – situat în Oraşul Valea lui Mihai, str.II Rakoczy Ferenc nr. 30, judeţul
Bihor, înscris în CF nr.51904 – Valea lui Mihai, prevăzut în Anexa nr.1 – care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2: Se însuşeşte procesul verbal de negociere a prețului de cumpărare a
imobilului descris la art.1, nr. 2911/20 iunie 2018, prevăzut în Anexa nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre

Art.3: (1) Se aprobă vânzarea imobilului - teren în suprafaţă de 305/406 mp –
situat în Oraşul Valea lui Mihai, str.II Rakoczy Ferenc nr. 30, judeţul  Bihor, înscris în CF
nr.51904 – Valea lui Mihai, conform datelor de identificare, a extrasului C.F. şi planului
de amplasament şi delimitare a imobilului, prevăzute în Anexa nr.3 parte integrantă din
prezenta hotărâre

(2) Preţul de vânzare este de 5 euro/mp, calculat în lei la cursul B.N.R. din ziua
plăţii, care se va achita până la data de 30 august 2018.

(3) În caz de neplată la termenul prevăzut, se vor calcula penalităţi de
întârziere, conform legislaţiei în vigoare.

Art.4: (1) Se împuterniceşte Primarul oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyako
Iozsef cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare la Notarul Public.

(2) Taxele notariale privind achiziţionare imobilului şi cele privind înscrierea în
cartea funciară se suportă de către cumpărător..

Art.5: Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul:
www.valealuimihai.ro şi se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- dl. Kovacs Imre și soția Kovacs Ildiko
- Biroul buget-contabilitate finanţe din aparatul de specialitate al Primarului

oraşului Valea lui Mihai
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Horváth Sándor-Krisztián

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
pt.SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Magyar Anna

Nr.56 din 27 iulie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 16
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ
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