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

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip - Construire creșă mică,  

str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, județul Bihor 

 

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

18 iulie 2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.46/P.H./12 iulie 2022, iniţiat de Viceprimarul Oraşului 

Valea lui Mihai care exercită de drept atribuțiile primarului, privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” 

S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: 

Proiect tip - Construire creșă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, 

județul Bihor, avizat de Comisia Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat din 

cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai cu avizul nr.22/15 iulie 2022, 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr.3971/21 iulie 2022 şi Raportul de 

specialitate al Serviciului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din aparatul de specialitate 

al primarului, nr.3982/12 iulie 2022  

- prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

„C.N.I.” S.A., 

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

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată ulterior, 

În baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit. c și alin.(6) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată ulterior, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si 

Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a 

amplasamentului situat în Orașul Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., județul Bihor - 

teren în suprafață de 8.003 m
2
 proprietate publică a U.A.T Orașul Valea lui Mihai și aflat în 

administrarea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, identificat potrivit numărului 

cadastral 53358, înscris în Cartea Funciară nr.53358 - Valea lui Mihai, liber de orice sarcini, în 

vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții: Proiect tip - 

Construire creșă mică, str. Kazinczy Ferenc, nr. F.N., oraș Valea lui Mihai, județul Bihor. 

Art.2: (1) Amplasamentul prevăzut la art.1 se predă viabilizat, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
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(2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de 

predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului U.A.T. 

Orașul Valea lui Mihai, C.N.I.-S.A. asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție in vederea 

sancționării atitudinii culpabile a orașului, inclusiv solicitarea de penalități şi acordarea de daune 

interese, când, prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul U.A.T. Orașul Valea 

lui Mihai, a adus atingere drepturilor şi intereselor legitime ale „C.N.I.”-S.A.    

Art.3: Se aprobă asigurarea finanțării de către U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, județul 

Bihor a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.). 

Art.4: U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor se obligă să asigure, în condițiile 

legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5: U.A.T. Orașul Valea lui Mihai se obligă ca, după predarea amplasamentului și 

a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o perioadă de 

minim 15 ani. 

Art.6: Primarul Orașului Valea lui Mihai, prin compartimentele de specialitate, va 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre, dispunând toate măsurile prevăzute de lege. 

Art.7: Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui 

Mihai, nr.24/2022. 

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Bihor,    

- Primarul Orașului Valea lui Mihai, 

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

- la dosar 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate:                                     

                    Kovács Attila                                          SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Todor Maria  
 

 

Nr.62 din 18 iulie 2022   
Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.62 din 18 iulie 2022 

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; 
18/07/2022  

2.  Comunicarea către primar 21/07/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 21/07/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 27/07/2022  
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