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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă cu destinaţia:

sedii de partide

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 înregistrat sub nr.4924/20

octombrie 2016 şi Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate finanţe din
aparatul de specialitate al primarului Oraşului Valea lui Mihai, înregistrat sub nr.4925/20
octombrie 2016,

- cererea U.D.M.R. – Organizaţia orăşenească Valea lui Mihai, nr.130/CL/2016
- cererea P.S.D. . Organizaţia orăşenească Valea lui Mihai, nr.145/CL/2016,
- prevederile art. 26 şi 27 din Legea nr. 334/2006, privind finanţarea activităţii

partidelor politice şi a campaniilor electorale - Republicată,
În baza art.36 alin.2 lit. c, alin.(5) lit. b, 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) Închirierea spaţiului în suprafaţă de 25,60 mp şi a spaţiului în

suprafaţă de 9,60 mp, situate în imobilul din Valea lui Mihai, strada Republicii nr.2 –
proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai, de către Uniunea Democrată Maghiară din
România – Organizaţia orăşenească Valea lui Mihai, în următoarele condiţii:

a. bunul închiriat este dat în folosinţă locatorului pentru destinaţia – Sediu de
partid şi va urma regimul juridic pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie
decât locuinţă;

b. chiria pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă se calculează
în baza prevederilor H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al
chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de
intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale,
companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

c. durata contractului de 5 (cinci) ani, cu începere de la data de 01 oct. 2016
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(2) Spaţiul în suprafaţă totală de 35,2 mp  este identificat conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta, sub formă de hotărâre.

Art.2: (1) Închirierea spaţiului în suprafaţă de 16,00 mp, situat în imobilul din
Valea lui Mihai, strada Republicii nr.2 – proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai, de
către Partidul Social Democrat – Organizaţia orăşenească Valea lui Mihai, în următoarele
condiţii:

a. bunul închiriat este dat în folosinţă locatorului pentru destinaţia – Sediu de
partid şi va urma regimul juridic pentru închirierea spaţiilor cu altă
destinaţie decât locuinţă;

b. chiria pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă se
calculează în baza prevederilor H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea
tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru
locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi
ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale
şi regiilor autonome;

c. durata contractului de 5 (cinci) ani, cu începere de la data de 01 oct. 2016
(2) Spaţiul este identificat conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din

prezenta, sub formă de hotărâre.

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai să semneze
Contractele de închiriere în condiţiile stabilite din prezenta hotărâre.

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, pentru ducere la îndeplinire
 se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro
 la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baricz-Nánási Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.32 din 28 octombrie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


