ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind încetarea Contractului de concesiune nr. 1253/2002 încheiat între
U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi d-na Vida Susana

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29 aprilie 2021,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr.1253/2002 şi
a Actelor adiţionale – anexe la contrat, prin acordul părţilor, cu asigurarea despăgubirii
corespunzătoare a valorii investiţiei, nr. 20/P.H./27 aprilie 2021, iniţiat de Primarul Oraşului
Valea lui Mihai, avizat de Comisia Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat a
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.2638/26 aprilie
2021, precum şi Raportul de specialitate al Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai,
nr.2639/26 aprilie 2021,
- prevederile art.327 alin. (1) lit. c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.1321 şi 1322 din
Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile cap. VI art.8, pct. 2 – Încetarea concesiunii prin răscumpărare din
Contractul de concesiune nr.1253/2002, încheiat între U.AT. Oraşul Valea lui Mihai şi d-na
Vida Susana,
- Raportul de evaluare întocmit de ing. Haier Magdolna – evaluator autorizat
ANEVAR, înregistrat sub nr. 2888/2021,
În baza art.129 alin.(2) lit. c, art. 139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se însuşeşte Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare Garaj situat în
oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.43, judeţul Bihor – proprietatea d-nei Vida Susana,
întocmit de ing. Haier Magdolna – evaluator autorizat ANEVAR, înregistrat sub nr.
2888/2021, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă încetarea, cu acordul părţilor, a Contractului de concesiune
nr.1253/2002, încheiat la data de 17 iunie 2002, între U.AT. Oraşul Valea lui Mihai având
calitatea de concendent şi d-na Vida Susana având calitatea de concesionar, pe o perioadă de
49 de ani şi a tuturor actelor adiţionale anexe la contract, având ca obiect concesionarea
terenului cu nr. cad. 102 în suprafaţă de 22 mp pentru construirea unei anexe – garaj, situat în
intravilanul oraşului Valea lui Mihai, strada Republicii nr.43, judeţul Bihor.
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Art.3: Se aprobă plata până la data de 31 mai 2021, a sumei de 5.740 lei
reprezentând despăgubirea valorii investiţiei, stabilită prin Raportul de evaluare prevăzut la
art.1 din bugetul Oraşului Valea lui Mihai, în favoarea d-nei Vida Susana.
Art.4: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai să semneze Actul de
încetare a contractului de concesiune şi a procesului verbal de predare-primire a bunului
concesionat.
Art.5: 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,
 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro
 la dosar
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiş Gheorghe-Cristian

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.28 din 29 aprilie 2021
Consilieri locali în funcţie:
17
Consilieri locali prezenţi:
17
Hotărârea a fost adoptată cu: 17 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL NR.28/29 aprilie 2021
Semnătura
persoanei
Nr
Data
Operaţiuni efectuate
responsabile
crt
ZZ/LL/AN
să efectueze
procedura
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
1.
29/04/2021
[ ] simplă; [ X ] absolută; [ ] calificată;
2. Comunicarea către primar
12.05.2021
3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor
12.05.2021
4. Aducerea la cunoştinţă publică
17.05.2021
5. Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
17.05.2021
6. Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice, după caz
17.05.2021
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