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H O T Ă R Â R E 
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai 
 

 

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

de 31 august 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, privind 

atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, 

nr. 36/P.H. din 24 august 2021 şi Avizul Comisiei Buget-finanțe, administrarea 

domeniului public şi privat a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 20/27 

august 2021,  
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 4903 din 19 august 2021 şi 

procesul verbal nr.4905/19 august 2021 al comisiei pentru întocmirea şi actualizarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, numită 

prin Dispoziţia Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.198/2020, 

- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.4988 din 25 august 2021,  

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.53/1999 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Anexa nr.9 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului 

Valea lui Mihai, la H.G. nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor,  

- Anexa nr.2 – Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al oraşului Valea lui Mihai, la H.G. nr.603/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 

nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor şi a H.G. nr.1973/2004 pentru 

modificarea şi completarea H.G. nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, 

- prevederile art.289 alin.(5) şi alin.(6), precum şi ale art.607 alin.(4) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Declaraţia pe proprie răspundere a Secretarului general al UAT Oraşul Valea 

lui Mihai, nr. 4929 din 23 august 2021, 
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- prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 

judeţelor aprobate  de H.G. nr.392/2020, 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.7303/31 decembrie 2020 

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei Înfiinţarea spaţiilor de acces 

pietonal – trotuare în oraşul Valea lui Mihai, obiect al Contractului de finanţare 

nerambursabilă, C1920072X213260505954/2019 încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,  

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, art. 139 alin.(3) lit. e, coroborate cu 

art.5 lit. cc), art. 196 alin.(1) lit. a și art. 197 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 modifică inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Oraşului Valea lui Mihai, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai nr.53/1999 şi atestat în Anexa nr.9 la H.G. nr.970/2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Bihor, Cap. III – Străzile şi trotuarele aferente, la următoarele poziţii: 

- poziţia 62 – strada Erkel Ferenc: 

 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe drum de pământ; Lungimea 

898 m; Suprafaţa totală: 12.097 mp; nr. cadastral 52690; trotuare nou 

executate în suprafaţă de 568 mp  

 coloana 5 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: 53.982,00 

lei; - trotuare nou executate: 94.090,00 lei; 

 coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL nr.53/1999, modificat prin 

HCL nr.52/2018, proces verbal de recepţie nr.7303/2020, CF 

nr.52690 – Valea lui Mihai 

- poziţia 81 – str. Körösi Csoma Sándor 

 coloana 3 va avea următorul cuprins: Pe drum pietruit; Lungimea: 268 

m, Suprafaţa totală: 2.689 mp, nr. cad 52707; trotuare nou executate 

în suprafaţă de 238 mp; 

 coloana 5 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: trotuare 

nou executate: 34.880,00 lei; 

 coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL nr.53/1999, modificat prin 

HCL nr.77/2017, proces verbal de recepţie nr.7303/2020, CF 

nr.52707 – Valea lui Mihai 
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- poziţia 225 – Trotuar 

 coloana 3 va avea următorul cuprins: Pe str. Kossuth Lajos – 98,14 mp; 

trotuare nou executate în suprafaţă de 226 mp; 

 coloana 5 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: 6.526,82 lei, 

trotuare nou executate: 46.800,00 lei; 

 coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL nr.56/2009, proces verbal de 

recepţie nr.7303/2020, CF nr. 52691 – Valea lui Mihai; 

- poziţia 227 – Trotuar 

 coloana 3 va avea următorul cuprins: Pe str. II. Rákoczi Ferenc – 470,55 

mp; trotuare nou executate în suprafaţă de 238 mp; 

 coloana 5 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: 26.073,21 

lei; trotuare nou executate: 80.270 lei 

 coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL nr.56/2009, proces verbal de 

recepţie nr.7303/2020, CF nr.52760 Valea lui Mihai 

Art.2: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.3: Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe şi Compartimentul administrarea 

domeniului public şi privat, transport public local din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai 

 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.57 din 31 august 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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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.57/31 august 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; 
31/08/2021  

2.  Comunicarea către primar 09/09/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 09/09/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 15/09/2021  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
-  

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte 

juridice,  
15/09/2021  
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