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H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea, în regim de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă,  

pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai 

 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.2/P.H./20 ianuarie 2021, iniţiat de Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai, prin care propune închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, 

pentru sediu al Biroului parlamentar din oraşul Valea lui Mihai, ca urmare a cererii depuse 

de dl. Cseke Attila-Zoltán – senator în Circumscripţia Electorală nr.5 – judeţul Bihor, 

înregistrată sub nr.142/CL/2020, avizat de Comisia buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 340/20 ianuarie 2021, precum 

şi Raportul de specialitate al Secretarului general al UAT Oraşul Valea lui Mihai, 

nr.389/21 ianuarie 2021, 

- prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 

al senatorilor, republicată, 

În baza  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (1) şi alin.3 

lit. g şi art.196 alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: (1) Se aprobă închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 

în suprafaţă de 16,00 mp, parte din imobilul - proprietate publică a Oraşului Valea lui 

Mihai situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Republicii nr.2, judeţul Bihor, în vederea 

organizării şi funcţionării sediului din oraşul Valea lui Mihai al Biroului Parlamentar al d-

lui Cseke Attila-Zoltán – senator. 
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 (2) Termenul închirierii este pe perioada mandatului de senator a d-lui Cseke 

Attila-Zoltán, din legislatura 2020-2024. 

(3) Taxa de închiriere este de 200 lei/lună, care se va recalcula anual, în funcţie 

de rata inflaţiei. 

 

Art.2: Obligaţiile legate de plata utilităţilor precum şi întreţinerea spaţiului vor fi 

suportate de către Biroul Parlamentar – Senator Cseke Attila-Zoltán. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 Biroul Parlamentar – Senator Cseke Attila-Zoltán,  

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului  oraşului Valea lui Mihai,  

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro     

 la dosar. 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      Contrasemnează pentru legalitate:                                     

            Baricz-Nánási Ferenc                             SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                  Todor Maria  

 
 

 

 

 

 

Nr.4 din 27 ianuarie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
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