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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 imobilului – 

teren înscris în CF nr.51630 – Valea lui Mihai, nr. top.3513/13, în suprafaţă de 937 mp 

 

 

 

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, 

- Referatul de aprobare - Raportul de specialitate privind introducerea în 

domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a imobilului – teren înscris în CF nr.51630 

(nr. C.F. vechi: 4506) – Valea lui Mihai, nr. top.3513/13, în suprafaţă de 937 mp 

- Coala C.F. nr. 51630 (nr. C.F. vechi: 4506) – Valea lui Mihai, nr. top 

3513/13 – loc de casă în intravilan în suprafaţă de 937 mp, necesar pentru realizarea 

Staţiei de Pompare S.P. 5 pentru apele uzate menajere aferente oraşului Valea lui Mihai 

şi transvazarea lor în sistemul gravitaţional de pe strada Budai Nagy Antal, 

- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi ale 

art.863-865 din Noul Cod Civil,  

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: Se aprobă introducerea în inventarul domeniului public al Oraşului 

Valea lui Mihai a imobilului – teren în suprafaţă de 937 mp, situat în intravilanul 

oraşului Valea lui Mihai,  identificat prin nr. top. 3513/13, înscris în CF nr. nr. 51630 

(nr. C.F. vechi: 4506) – Valea lui Mihai, proprietatea Statului Român - valoarea de 

inventar: 1 leu, necesar pentru realizarea Staţiei de Pompare S.P. 5 pentru apele uzate 

menajere aferente oraşului Valea lui Mihai şi transvazarea lor în sistemul gravitaţional 

de pe strada Budai Nagy Antal. 

 

Art.2: Valoarea imobilului ce face obiectul art.1 din prezenta hotărâre va fi 

stabilită printr-o documentaţie de evaluare întocmită de un expert autorizat. 
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 Art.3: Inventarul domeniului public al oraşului Valea lui Mihai se modifică în 

mod corespunzător. 

 

Art.4: De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspunde Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.5: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în 

termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.6: 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,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                      Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.84 din 29 octombrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

