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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind darea în administrare cu titlu gratuit Asociaţiei Intercomunitară Zona Nord - Vest a

terenului în suprafaţă de 436 mp proprietatea publică a oraşului Valea lui Mihai, parte din imobilul
– teren identificat prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F. nr.52267 - 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. 2349/08 mai 2017 şi

Raportul de specialitate al Serviciului de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din
aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.2350/08 mai 2017, prin
care se propune darea în administrare cu titlu gratuit, în favoarea Asociaţiei
Intercomunitară Zona Nord - Vest, a terenului în suprafaţă de 436 mp – parte din imobilul
în suprafaţă totală de 21.256 mp proprietatea publică a oraşului Valea lui Mihai, identificat
prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F. nr.5267 - Valea lui Mihai, necesar pentru intubarea
şi amenajarea pârâului Mouca în zona centrală a Oraşului Valea lui Mihai,

- adresa Asociaţiei Intercomunitară Zona Nord - Vest, nr.32/2017, prin care
solicită aprobarea constituirii dreptului de administrare cu titlu gratuit asupra terenului
necesar pentru realizarea lucrărilor de intubare şi amenajare a pârâului Mouca în cadrul
proiectului INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME, Priority Axis 1 – Joint
protection and efficient use of common values and resources (cooperating on common
values and resources), Investment Priority 6/b – Investing in the water sector to meet the
requirements of the Union`s environmental acquis and to address needs, identified by the
Member States, for investment that goes beyond those requirements, cu proiectul intitulat:
“Protection and Utilization of the cross/border Ier (Ér) River basin in the
Hajdu/Bihor - Bihor County Area – IERCLEAR” – Axa prioritară 1 – Protecţia
îmbinată şi folosirea eficientă a valorilor şi resurselor comune (cooperare pe valori şi
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resurse comune); prioritate în investiţii 6/b – investirea în sectorul apei pentru a îndeplini
cerinţele Aquisului de mediu al Uniunii şi adresarea cerinţelor, identificate de către
Statele Membre, pentru investiţii ce depăşesc acele cerinţe cu proiectul intitulat:
„Protecţia şi utilizarea bazinului râului Ier (Ér) în zona Hajdu-Bihar – Judeţul Bihor
– IERCLEAR” (traducere din limba engleză) în care Asociaţia Intercomunitară Zona
Nord - Vest este partener principal, iar partener secundar este Tiszántuli Vizügyi
Igazgatóság (R. Ungară),

- prevederile Cap. III – Despre bunuri, Titlul VI – Proprietatea publică, art. 861
alin. (3) şi art. 862 alin. (1) din Legea nr.287/2009 - Codul Civil republicată, modificată şi
completată ulterior

În baza art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c, art.124, 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: (1) Se aprobă darea în administrare cu titlu gratuit Asociaţiei
Intercomunitară Zona Nord - Vest, terenul în suprafaţă de 436 mp teren parte din
imobilul în suprafaţă totală de 21.256 mp, categoria de folosinţă: drum public - proprietate
publică a oraşului Valea lui Mihai, identificat prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F.
nr.52267 - Valea lui Mihai, conform planului de situaţie şi extras C.F. - ce constituie
Anexă la prezenta hotărâre, pentru realizarea lucrărilor de intubare şi amenajare a pârâului
Mouca în zona centrală a Oraşului Valea lui Mihai.

(2) Oraşul Valea lui Mihai va efectua lucrările de dezmembrare cadastrală a
imobilului teren înscris în C.F. nr.52267 - Valea lui Mihai, cu nr. cad. 52267, în trei loturi,
până la data de 30 iunie 2017.

(3) Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyako Iozsef, să
semneze actul notarial de dezmembrare

Art.2: (1) Dreptul de administrare asupra terenului prevăzut la alin. (1) se
constituie pe o perioadă de 10 (zece) ani, prin încheierea unui contract în formă autentică.

(2) La expirarea termenului Oraşul Valea lui Mihai, dobândeşte dreptul de
proprietate publică asupra construcţiei edificate de administrator.

(3) Asociaţia Intercomunitară Zona Nord - Vest, va nota în evidenţele cărţii
funciare modificarea titularului de administrare a terenului prevăzut la alin. (1), prin grija
reprezentanţilor săi legali.
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Art.3: Se împuterniceşte Viceprimarul Oraşului Valea lui Mihai să semneze la
Notarul Public actele necesare notării sarcinii constituită asupra imobilului, potrivit art.1
din prezenta hotărâre.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- Asociaţia Intercomunitară Zona Nord - Vest
- Biroul de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din aparatul de specialitate

al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiş Gheorghe Cristian CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.39 din 16 mai 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


