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H O T Ă R Â R E 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Liceul 

Tehnologic nr.1, str. Hunyadi Matyas nr.43, oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor” 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28 iulie 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A 

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Liceul Tehnologic nr.1, str. 

Hunyadi Matyas nr.43, oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”, nr.31/PH/21 iulie 2021, 

iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai şi Avizul Comisiei buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat a Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai, nr.18/2021, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4377/21 

iulie 2021 şi Raportul de specialitate al Serviciului dezvoltare urbană, cadastru şi 

agricultură din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, 

nr.4378/21 iulie 2021,  

- prevederile O.U.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.96 alin. (3), art. 139 alin. (3) lit. g, şi art.300 alin. (1) lit. e din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În baza art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a şi art.196 alin. (1) 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: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, 

a imobilului situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Matyas nr. 43 judeţul Bihor 

aflat în proprietatea publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, identificat potrivit Cărţii 

Funciare nr. 50234 - Valea lui Mihai liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada 
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realizării de către „C.N.I.” S.A a obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale la Liceul Tehnologic nr.1, str. Hunyadi Matyas nr.43, 

oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”, după cum urmează:  

- teren în suprafaţă de 1.715 mp din totalul de 4.850 mp - nr. cad. 50234  

- construcţia C6: atelier şcoală – în suprafaţă de 498 mp - nr. cad. 50234 – C6 

Art.2: Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art.3: Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Oraşului 

Valea lui Mihai, Judeţul Bihor a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, 

apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.) 

Art.4: Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, se obligă să asigure, în 

condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea 

şantierului. 

Art.5: Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, se obligă ca, după 

predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să 

îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art.6: Primarul Oraşului Valea lui Mihai prin compartimentele de 

specialitate, va duce la îndeplinire prezenta sub formă de hotărâre, dispunând toate 

măsurile prevăzute de lege. 

Art.7: Prezenta, sub formă de hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 

 instituţiilor şi autorităţilor interesate 

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

 la dosar 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate:                                     

                 Czeglédi Iulia                                      SECRETARUL GENERAL  

                             AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                           Todor Maria                                                               

 

 

Nr.50 din 28 iulie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 15 

Hotărârea a fost adoptată cu: 15 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ  
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.50/28 iulie 2021 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[] simplă;   [ X ] absolută;   [  ] calificată; 
28/07/2021  

2.  Comunicarea către primar 09/08/2021  

3. Comunicarea către Prefectul Judeţului Bihor 09/08/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 16/08/2021  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
-  

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte 

juridice, după caz 
16/08/2021  
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