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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea amplasării unei statui: „Mama, aşteptându-şi copilul acasă”,   

pe teren proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai şi transmiterea în folosinţă gratuită a 

terenului Asociaţiei „PRO VALEA LUI MIHAI – ERMIHALYFALVAERT”   

pentru amplasarea statuii 
 

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 şi 

Raportul de specialitate al Biroului cultură, bibliotecă, muzeu, sala de sport din aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, prin care se propune aprobarea 

amplasării unei statui pe terenul proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai cu nr. 

cad.139 şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului Asociaţiei „PRO VALEA LUI 

MIHAI – ERMIHALYFALVAERT” pentru amplasarea statuii, 

- prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare şi pct. III.7 din Lista cuprinzând unele bunuri care 

alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale – anexă la 

Legea nr.213/1998, 

- prevederile art.2 alin.(2), art.8 alin.(2) şi art.15 teza a II-a lit. a din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi prevederile art.25 alin.(1), art.26 şi art.56 alin.(1) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art.36 alin.(5) lit. a, art.119, art.120 şi art.124 din Legea administraţiei 

publice locale, nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În baza art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. a, pct.4 şi pct. 10, art.45, 

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: (1) Se aprobă amplasarea pe terenul proprietate publică a Oraşului Valea 

lui Mihai a unei statui: „Mama, aşteptându-şi copilul acasă”, situat în Oraşul Valea lui 

Mihai str. Republicii nr.2 (intersecţia străzilor Republicii-Bethlen Gabor) identificat cu nr. 

cadastral 198, în suprafaţă de 69 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate, prevăzut în ANEXA care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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(2) Amplasarea statuii se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării construcţiilor republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

Art.2: (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită Asociaţiei „PRO VALEA 

LUI MIHAI - ERMIHALYFALVAERT” a suprafeţei de 69 m
2
 teren intravilan, cu nr. 

cadastral 198, pentru amplasarea statuii: „Mama, aşteptându-şi copilul acasă”. 

(2) Transmiterea dreptului de folosinţă asupra amplasamentului sus-menţionat 

se face pe durata realizării lucrărilor de execuţie a monumentului şi predarea cu titlu gratuit 

a terenului şi edificatelor după recepţia lucrărilor, Oraşului Valea lui Mihai şi se va înscrie 

în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, potrivit 

pct. III.7 din Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale – Anexă la Legea nr.213/1998, privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.3: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin Serviciul de dezvoltare urbană, cadastru şi 

agricultură din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  

- Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

- Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din aparatul de specialitate 

al primarului Oraşului Valea lui Mihai, 

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul: www.valealuimihai.ro  

- la dosar 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ: 

               Marian Alexandru             SECRETAR,  

                                                                                   Todor Maria  

 

 

 

 

 

Nr.77 din 30 septembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16  voturi PENTRU 

           -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/

