
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public

al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor

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. 5088 din 24 octombrie 2017

şi Raportul de specialitate al Serviciului de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din
aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr. 5087 din 24 octombrie
2017, prin care se propune aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Valea lui Mihai însuşit de Consiliul Local al oraşului Valea
lui Mihai, prin H.C.L. nr.53/1999 şi atestat prin H.G. nr. 970/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Bihor, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Bihor, Anexa nr.9, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,

În baza art. 36 alin (2) lit. c, art.45 alin.(1), (3) şi (6), 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: Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al oraşului Valea lui Mihai, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre, la următoarelor poziţii:

- poziţia 54 – strada Ion Luca Caragiale – coloana 3 va avea următorul cuprins:
pe drum pietruit; Lungimea 355 m; Suprafaţa totală: 3010 mp; nr. topo. 3411 şi 3412;

- poziţia 78 – strada Zrinyi Miklos – coloana 3 va avea următorul cuprins: Pe
drum pietruit; Lungimea 336 m, Suprafaţa totală: 5.300 mp; nr. top 6845/61 şi 6845/110;



- poziţia 81 – strada Korosi Csoma Sandor – coloana 3 va avea următorul
cuprins: Pe drum pietruit; Lungimea 268 m, Suprafaţa totală: 2.689 mp, nr. top 6845/61;

- poziţia 178 – Locuinţă socială – teren şi construcţii – coloana 3 va avea
următorul cuprins: str. Breslelor nr.1, suprafaţa totală a terenului 399 mp, suprafaţa
construită la sol 183 mp, C.F. nr.50246 – Valea lui Mihai, nr. top. 403.

Art.2: Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează comisia
specială de inventariere şi Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al
primarului Oraşului Valea lui Mihai.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
- Primarul oraşului Valea lui Mihai,
- Biroul buget-contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului

Valea lui Mihai,
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro,
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Czeglédi Iulia

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.77 din 31 octombrie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


