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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 folosinţă gratuită a unui imobil - teren Fundaţiei Sfântul Francisc

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. 821/20 februarie 2017 şi

Raportul de specialitate al Serviciului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din
aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.822/20 februarie 2017
prin care se propune aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui imobil – teren în scopul
construirii unui centru de zi pentru copii defavorizaţi cu probleme sociale,

- adresa Fundaţiei Sfîntul Francisc – Deva, nr.51/2017, prin care solicită darea în
folosinţă gratuită a unui teren în vederea construirii unei clădiri cu destinaţia de sediu al
Centrului de zi pentru copii defavoritaţi cu probleme sociale,

- prevederile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 874 şi 875, precum şi ale Cap. XIII – Contractul de împrumut,
Secţiunea a 2-a: Împrumutul de folosinţă, art. 2146 - art. 2157 din Codul Civil,

În baza  art.36 alin.(2), lit. c, alin.(5) lit. a, art.45 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 folosinţă gratuită Fundaţiei Sfântul Francisc cu
sediul în Deva, strada Progresului nr.6, judeţul Hunedoara, a suprafeţei de 1.824 mp teren
intravilan – proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, identificat cu nr. cad. 52334
înscris în CF nr.52334 – Valea lui Mihai, în vederea construirii unui Centru de zi pentru
copii defavorizaţi cu probleme sociale, pe perioada desfăşurării activităţilor specifice de
centru de zi.
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(2) Datele de identificare ale imobilului - teren sunt prevăzute în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Imobilul - teren prevăzut la alin.(1) nu poate fi înstrăinat şi nu i se poate
schimba destinaţia.

Art.2: Predarea-primirea imobilului – teren se va face prin protocol încheiat între
Oraşul Valea lui Mihai şi Fundaţia Sfîntul Francisc sediul în Deva, strada Progresului
nr.6, judeţul Hunedoara.

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai să semneze, în
numele şi pe seama Oraşului Valea lui Mihai, protocolul de predare-primire.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
 Primarul oraşului Valea lui Mihai,
 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului

oraşului Valea lui Mihai,
 Fundaţia Sfântul Francisc – Deva, jud. Hunedoara
 se afişează pe site-ul: www.valealuimihai.ro
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Boda Brigitta

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.17 din 28 februarie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


