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H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai în domeniul public al 

U.A.T. Județul Bihor, a imobilului – teren situat în oraşul Valea lui Mihai identificat cu nr. 

cadastral 53626,  înscris în CF nr. 53626 – Valea lui Mihai, în vederea realizării obiectivului de 

investiții Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în oraşul Valea lui Mihai 

 

 

 

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

data 29 aprilie 2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 29/P.H./21 aprilie 2022, iniţiat de Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai prin care propune trecerea din domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea 

lui Mihai în domeniul public al U.A.T. Județul Bihor, a imobilului – teren situat în oraşul 

Valea lui Mihai, identificat cu nr. cadastral 53626 înscris în CF 53626 – Valea lui Mihai, 

pentru realizarea unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, 

avizat de Comisia Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.2241 din 21 

aprilie 2022 şi Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate şi al 

Compartimentului administrarea domeniului public şi privat, transport public local din 

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.2244/21 aprilie 2022,  

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 46/2022 privind asocierea dintre 

Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Oraș Valea lui Mihai în scopul 

realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar,  
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.32/2022 privind 

Asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și UAT Oraşul Valea lui 

Mihai, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport 

voluntar,  

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 64/2022 privind solicitarea de 

trecere din domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai în domeniul public al 

U.A.T. Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5017 mp, înscris în C.F. nr. 53626 – 

Valea lui Mihai, nr. cadastral 53626, în scopul realizării unui Centru/platformă de 

colectare a deșeurilor prin aport voluntar, 
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- situaţia juridică a imobilului - teren intravilan în suprafață de 5017 mp, înscris 

în C.F. nr. 53626 – Valea lui Mihai, nr. cadastral 53626 care în prezent nu mai are o 

afectațiune publică de interes local şi poate fi pus la dispoziţie în scopul realizării 

obiectivului de investiţii Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, 

- prevederile art. 858 şi 861 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art.294 alin. (3-6), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), 136, art.137 şi art.196 alin.(1) lit. a 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al U.A.T. Oraşul Valea lui 

Mihai şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, în domeniul public 

al U.A.T. Județul Bihor şi administrarea Consiliului Judeţean Bihor, a imobilului teren în 

suprafaţă de 5.017 mp, înscris în C.F. nr. 53626 – Valea lui Mihai, nr.cad.53626, situat în 

localitatea Valea lui Mihai str. Kazinczy Ferenc F.N., identificat în Anexa - parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de investiții Centru/ 

platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Oraşul Valea lui Mihai. 

 

Art.2: Încetează interesul public local asupra imobilului – teren în suprafaţă de 

5017 mp, identificat la art.1. 

 

Art.3: Predarea – preluarea imobilului identificat la art.1 se va face prin 

Protocol de predare – primire încheiat între părțile interesate. 

 

Art.4: Se actualizează în mod corespunzător inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai   

 

Art.5: Se mandatează Primarul Oraşului Valea lui Mihai să semneze în numele 

și pentru Oraşul Valea lui Mihai toate actele întocmite în baza prevederilor prezentei 

hotărâri.  

 

Art.6: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară 

se abrogă. 

 

Art.7: Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 
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Art.8: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 Consiliul Județean Bihor,  

 Compartiment administrarea domeniului public şi privat, transport 

public local şi Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din 

apartatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai,  

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

 la dosar 

 

 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         Contrasemnează pentru legalitate:                                     

              Karsai József-Attila                                    SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Todor Maria  

 

 

 

 

Nr.38 din 29 aprilie  2022   
Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 15 

Hotărârea a fost adoptată cu:   15 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.38 din 29 aprilie 2022 

Nr 

crt 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[] simplă;   [] absolută;   [X] calificată; 
29/04/2022  

2.  Comunicarea către primar 04/05/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 04/05/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 09/05/2022  

5 Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice, după caz 09/05/2022  
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                                                                                            ANEXĂ  

                                                                                                                                                                                    la Hotărârea nr.38/29 aprilie 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          

                                            Karsai József-Attila                                                                 SECRETARUL GENERAL 

                                                                                                 AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                                                        Todor Maria  

 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea imobilului 

care se transmite 

 

Descrierea imobilului 

 

Valoarea de 

inventar 

 – lei - 

 

Persoana juridică care 

predă imobilul 

 

Persoana juridică 

care preia imobilul 

 

1. 
Teren situat în: oraşul 

Valea lui Mihai, 

str. Kazinczy Ferenc F.N. 

Județul Bihor 

Teren intravilan 

Suprafața: 5.017 mp 

Nr. cadastral 53626 

CF nr. 56326 – Valea lui Mihai 

247.400 
UAT Oraşul Valea lui Mihai 

CIF: 4650570 

UAT Județul Bihor 

CIF 4244997 
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