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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 privind darea în administrare, Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, a 

imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ady Endre nr.21/A 

 

 

 

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, 

- Raportul de specialitate întocmit în baza solicitării Şcolii cu clasele I-VIII – 

Valea lui Mihai, nr.3358/2014, înregistrat sub nr.148/CL/2014, privind darea în 

administrare, Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în 

Valea lui Mihai strada Ady Endre nr.21/A, cu destinaţia: şcoală  

- prevederile art.36 alin. (2) lit. c coroborate cu art.36 alin.(5) lit. a şi art.124 din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

867-870 din Noul Cod Civil, 

În baza art.45 alin.(1) şi (2) 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: Se aprobă darea în administrare, Şcolii Gimnaziale  „Zelk Zoltan” – Valea 

lui Mihai, a imobilului situat în Valea lui Mihai strada Ady Endre nr.21/A, cu destinaţia: 

şcoală, a imobilului înscris în C.F. nr.51342 – Valea lui Mihai, nr.top.466/3 – teren şi 

construcţii, în suprafaţă de 393/1852 mp, situat în Valea lui Mihai strada Ady Endre 

nr.21/A, judeţul Bihor, proprietate publică a oraşului Valea lui Mihai, pe perioada 

desfăşurării activităţii specifice. 
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Art.2: Darea în administrare se va face pe bază de protocol încheiat între 

Primarul oraşului, în calitate de reprezentant al oraşului Valea lui Mihai şi directorul Şcolii 

Gimnaziale „Zelk Zoltan”. 

 

Art.3: Se aprobă înfiinţarea unei Cărţi funciare noi pentru imobilul prevăzut la 

art.1, în baza Planului de amplasament şi delimitare a imobilului  cu nr. cad. 51632 avizat 

de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Bihor la data de 23 octombrie 2014, 

prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai 

- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai, 

- la dosar 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                         Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.87 din 29 octombrie 2014   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 


