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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de teren de 

13.381 mp amplasat în intravilanul oraşului Valea lui Mihai 

 

 

 

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 din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai,  

- Raportul de specialitate al Biroului cadastru şi agricultură din aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, privind introducerea în domeniul 

public al Oraşului Valea lui Mihai a imobilului – teren, cu nr. top 1909/1 înscris în CF 

nr. 43 – Valea lui Mihai, în suprafaţă totală de 13.381 mp situat în intravilanul oraşului 

Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc, judeţul Bihor, 

- Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit de ing. Egri 

Gyorgy-Laszlo , prin care se identifică suprafaţa de 13.381 mp teren intravilan, 

- dispoziţiile Cap. II din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare  

nr.7/1996- republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.25 din 

Ordinul nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 

întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.8 şi ale Anexei la Legea nr.213/1998, privind bunurile 

proprietate publică,  

În baza art.36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (1) şi ale 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 introducerea în inventarul domeniului public al Oraşului 

Valea lui Mihai a imobilului – teren în intravilan, în suprafaţă totală de 13.381 mp, cu 

nr. top.1909/1 înscris în C.F. nr. 43 – Valea lui Mihai, având destinaţia de curţi – 

construcţii. 

(2) Datele de identificare ale imobilului şi documentaţia cadastrală prin care 

imobilul se constituie într-un singur număr cadastral, sunt prevăzute în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2: Inventarul domeniului public al oraşului Valea lui Mihai se modifică în 

mod corespunzător. 

 

Art.3: De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspunde Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 

 Biroul pentru 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,                    

                     Nagy László                                           

 

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

                                  SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                    Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.88 din 30 octombrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU 

         -    0 voturi  ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

