ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre de hotărâre nr.31/P.H. din 22 iunie 2020, iniţiat de
Primarul Oraşului Valea lui Mihai prin care supune spre aprobare prelungirea
Contractului de concesiune nr. 601/1995, avizat de Comisia pentru Amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi de Comisia pentru
agricultură şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai
- Referatul de aprobare nr. 3290 din 22 iunie 2020, la Proiectul de hotărâre
privind prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995, încheiat între Oraşul Valea
lui Mihai şi dl. Voloşen Cornel, având ca obiect concesionarea terenului cu nr. topo
6147/1 şi 6148/2 înscris în CF nr.51204 – (Valea lui Mihai, (CF vechi: 5548) în suprafaţă
de 18.483 mp pe care se află construcţii agrozootehnice proprietatea concesionarului
Voloşen Cornel,
- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.3292/22 iunie 2020,
- prevederile art.306 alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Referatul Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar cu privire la faptul că
terenul nu a fost revendicat de fostul proprietar în baza legilor fondului funciar,
nr.3290/22 iunie 2020,
- cererea d-lui Voloșen Cornel, nr. 37/CL/2020, prin care solicită prelungirea
contractului de concesiune nr. 601/1995,
În baza art. art.129 alin.(1), alin.(2) lit. c, alin.(6) lit. a şi b, art. 139 alin. (1) și
art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: (1) Prelungirea cu o durată de 12 ani a contractului de concesiune
nr.601/13 iulie 1995 încheiat între UAT Oraşul Valea lui Mihai şi Voloşen Cornel, având
ca obiect suprafaţa de teren de 18.483 mp, situat în intravilanul Oraşului Valea lui Mihai,
nr. topo 6147/1 şi 6148/2 înscris în CF nr.51204 – (Valea lui Mihai, (CF vechi: 5548) pe
care se află construcţii agrozootehnice proprietatea concesionarului Voloşen Cornel.
(2) Prelungirea devine operantă cu data de expirare înscrisă în contract.
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Art.2: Redevenţa pentru suprafaţa concesionată este de 1,5 lei/mp/an. La
începutul fiecărui an redevenţa va fi actualizată cu indicele de inflaţie.
Art.3: Celelalte clauze prevăzute în Contractul de concesiune nr.601/1995 aşa
cum a fost modificat prin Actele adiţionale nr.1/03 ianuarie 1995 şi nr.2/05 septembrie
2012, rămân neschimbate.
Art.4: Se împuterniceşte dl. Nyako Iozsef – primar al Oraşului Valea lui Mihai
să semneze în numele şi pe seama Oraşului Valea lui Mihai, Actul adiţional la Contractul
de concesiune nr.601/1995 aşa cum a fost modificat prin Actele adiţionale nr.1/03
ianuarie 1995 şi nr.2/05 septembrie 2012, încheiat cu dl. Voloşen Cornel.
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin biroul buget-contabilitate, finanţe,
care va urmări şi încasa contravaloarea contractului de concesiune.
Art.6: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,
 Biroul Buget-contabilitate, finanţe din aparatul 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,
Kovács Attila

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.47 din 29 iunie 2020
Consilieri locali în funcţie:
Consilieri locali prezenţi:
Hotărârea a fost adoptată cu:

17
15
15 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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