ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

Nr. 4852 din 14.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind menţinerea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului teren şi Castel, situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac
Prin NOTIFICAREA înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Bihor
sub nr. 5979/01.03.2016, domnii Tisza Gheorghe şi Tisza Coloman Ştefan, în calitate de
proprietari a imobilului situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac își exprimă
intenția de a înstrăina atât Castelul de la Cighid cât și terenul pe care se află situate cele patru
căsuţe de tip familial construite de către Judeţul Bihor (unde funcţionează Centrul de
Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid), către un terț, înștiințându-ne
totodată că au început negocierile privind vânzarea întregului domeniu, astfel încât oferta
noastră nu mai este de actualitate. De asemenea solicită să comunicăm contul bancar în care
cumpărătorul domeniului poate vira contravaloarea muncii şi a materialelor aferente celor 4
căsuţe de tip familial, conform prevederilor art. 581 și următoarele NCCV.
Datorită faptului că pentru desfășurarea activității Centrului de Recuperare şi Reabilitare
pentru Persoane cu Handicap Cighid nu au fost identificate alte locații disponibile în afara
imobilului de la Cighid s-a constituit comisia de negociere a preţului de cumpărare a imobilului
teren și Castel Cighid, situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac, proprietatea
domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, imobil evaluat prin Raportul de evaluare nr.
7181/18.05.2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 132 din 18.06.2015.
Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, vânzarea unui imobil monument istoric aflat în proprietatea persoanelor fizice sau
juridice de drept privat, este posibilă numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune de
către instituţiile prevăzute de legislaţia incidentă.
În cuprinsul Listei monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul nr. 2361/2010 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004, la poziţia nr.
318, este evidențiat Castelul Tisa situat în sat Ghiorac, comuna Ciumeghiu, având cod
monument BH-II-m-B-01153.
Având în vedere demersuirile făcute de Consiliul Județean Bihor pentru cumpărarea
imobilului unde funcționează Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu
Handicap Cighid,
Luând în considerare NOTIFICAREA formulată de către proprietarii imobilului, privind
intenţia de înstrăinare către un terţ a domeniului Cighid, inclusiv a terenului pe care se află
situate cele patru căsuţe de tip familial construite de către Judeţul Bihor,
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată „proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea
proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativteritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean”,
Faţă de cele menţionate,
PROPUN
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
adoptarea proiectului de hotărâre privind menținerea dreptului de preemţiune al Judeţului
Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor pentru cumpărarea imobilului teren şi Castel, situat în
comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac, proprietatea domnilor Tisza Gheorghe şi
Tisza Coloman Ştefan.

PREȘEDINTE
CORNEL POPA
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DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Administrarea Patrimoniului
Nr. 4853 din 14.03.2016

VICEPREȘEDINTE
Ionel AVRIGEANU

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind menţinerea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului teren şi Castel, situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF
nr. 1450 Ghiorac
Prin NOTIFICAREA înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean
Bihor sub nr. 5979/01.03.2016, domnii Tisza Gheorghe şi Tisza Coloman Ştefan, în
calitate de proprietari a imobilului situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450
Ghiorac își exprimă intenția de a înstrăina atât Castelul de la Cighid cât și terenul pe
care se află situate cele patru căsuţe de tip familial construite de către Judeţul Bihor
(unde funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Cighid), către un terț, înștiințându-ne totodată că au început negocierile privind vânzarea
întregului domeniu, astfel încât oferta noastră nu mai este de actualitate. De asemenea
solicită să comunicăm contul bancar în care cumpărătorul domeniului poate vira
contravaloarea muncii şi a materialelor aferente celor 4 căsuţe de tip familial, conform
prevederilor art. 581 și următoarele NCCV.
Datorită faptului că pentru desfășurarea activității Centrului de Recuperare şi
Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid nu au fost identificate alte imobile
disponibile în afara imobilului de la Cighid s-a constituit comisia de negociere a preţului
de cumpărare a imobilului teren și Castel Cighid, situat în comuna Ciumeghiu, înscris
în CF nr. 1450 Ghiorac, proprietatea domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan.
Imobiul mai sus descris a fost evaluat prin Raportul de evaluare nr. 7181/18.05.2015
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 132 din 18.06.2015.
Procedura de negociere s-a desfăşurat în prezenţa tuturor membrilor comisiei și
a domnului Tisza Gheorghe în nume propriu și ca reprezentant al domnului Tisza
Coloman Ștefan, conform procurii speciale autentificată cu Încheierea de autentificare
nr. 810/20.05.2014 la notar public Ciocea Delia Simona, ocazie cu care au fost încheiate
următoarele procese verbale:
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 Proces verbal nr. 1 întocmit în data de 21.09.2015 prin care s-a stabilit că
negocierea preţului de cumpărare a imobilului va avea loc în data de 24.09.2015
ora 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Bihor;
 Proces verbal nr. 2 întocmit în data de 24.09.2015, când s-a comunicat
vânzătorilor preţul (în sumă de 465.543 euro) propus de Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor pentru cumpărarea imobilului. Față de propunerea înaintată de
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor domnul Tisza Gheorghe a precizat că
prețul propus prin Raportul de Evaluare nr. 7181/18.05.2015 însușit prin
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 132 din 18.06.2015, este inferior
prețului de vânzare practicat în zona comuna Ciumeghiu, atât în ceea ce privește
valoarea terenului cât și a construcțiilor și că nu înțelege să procedeze la vânzarea
imobilului care face obiectul contractului de închiriere, teren în suprafață de
32.060 mp, numai în situația în care se va proceda la cumpărarea atât a Castelului
cât și a anexelor acestuia excluzând posibilitatea vânzării numai a unei suprafețe
de teren necesare desfășurării în bune condiții a activității Centrului de
Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid;
 Proces verbal nr. 3 întocmit în data de 29.09.2015 cu ocazia deplasării la fața
locului și a studierii scriptelor aflate la sediul Centrului de Recuperare şi
Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid, în care se consemnează că
proprietarii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan sunt de acord cu vânzarea
imobilului numai dacă suprafața de teren de 32.060,48 mp va fi cumpărată la
prețul de 1,38 euro/mp (preț stabilit prin Raportul de evaluare nr.
7181/18.05.2015 însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 132 din
18.06.2015), iar diferența de suprafață de 22.047,52 mp la prețul de 3,93 euro/mp,
rezultând astfel o valoare totală de achiziționare a imobilului de 552.189,75 euro,
din care:
- 421.300 Euro valoare construcție Castel,
- 44.243 Euro valoare totală teren în suprafață de 32.060,48 mp, la prețul de
1,38 euro/mp,
- 86.646,75 Euro valoare teren în suprafață de 22.047,52 mp, la prețul de
3,93 euro/mp.
Conformându-se prevederilor art. 3, alin. (1) și alin. (2) din H.C.J. Bihor nr. 154
din 28.07.2015, la finalizarea procedurii de negociere a preţului de cumpărare, Comisia
de negociere a preţului de cumpărare a imobilului teren și Castel Cighid a întocmit
Informarea înregistrată sub nr. 14702/12.11.2015, pe care a prezentat-o atât Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor cât şi plenului Consiliului Judeţean Bihor (în cadrul şedinţei
ordinare din luna noiembrie 2015).
În conformitate cu prevederilor art. 4, alin. 4, 5, 7 şi 8 din Legea nr. 422/2001,
privind protejarea monumentelor istorice vânzarea unui imobil monument istoric aflat
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vândute numai în
condiţiile exercitării dreptului de preemţiune de către instituţiile prevăzute de legislaţia
incidentă.
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În cuprinsul Listei monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul nr. 2361/2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004,
la poziţia nr. 318, este evidențiat Castelul Tisa situat în sat Ghiorac, comuna Ciumeghiu,
având cod monument BH-II-m-B-01.
Ținând cont de faptul că pentru desfășurarea activității Centrului de Recuperare
şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid nu au fost identificate alte imobile
disponibile,
Având în vedere expunerea de motive nr. 4852 din 14.03.2016 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor prin care se propune adoptarea proiectului de hotărâre
privind menţinerea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului teren şi
Castel, situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac,
Luând în considerare că:
- NOTIFICAREA formulată de către proprietarii imobilului, privind intenţia
de înstrăinare către un terţ a domeniului Cighid, inclusiv a terenului pe care
se află situate cele patru căsuţe de tip familial construite de către Judeţul
Bihor,
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
adoptarea unei hotărâri privind menținerea dreptului de preemţiune al Judeţului Bihor
prin Consiliul Judeţean Bihor pentru cumpărarea imobilului teren şi Castel, situat în
comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac, proprietatea domnilor Tisza
Gheorghe şi Tisza Coloman Ştefan.
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului
DIRECTOR GENERAL
Ec. Dimitrie MUSCA

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial
Șef serviciu
Ing. Teodora BAȘ

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea
din punct de vedere al legalității
VIZAT SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS
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Nr. 4854 din 14.03.2016
PROIECT
HOTĂ RÂR EA
nr. _________din ___________
privind menţinerea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului teren
şi Castel, situat în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Bihor
nr. 4852 din 14.03.2016 prin care se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind
menţinerea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului teren şi Castel, situat
în comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac, Raportul de specialitate nr. 4853
din 14.03.2016 întocmit de Direcţia Generală Economică – Serviciul Administrarea
Patrimoniului, Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. ______ din
_________ ,
Văzând:
- Informarea înregistrată sub nr. 14702/12.11.2015, prezentă plenului
Consiliului Judeţean Bihor în cadrul şedinţei ordinare din luna noiembrie
2015,
Luând în considerare:
- NOTIFICAREA formulată de către proprietarii imobilului, privind intenţia
de înstrăinare către un terţ a domeniului Cighid, inclusiv a terenului pe care
se află situate cele patru căsuţe de tip familial construite de către Judeţul
Bihor, înregistrată la Registratura Consiliul Judeţean Bihor sub nr.
5979/01.03.2016,
Ținând cont de prevederile:
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-

art. 4, alin.(4) -(9) din Legea nr. 422/2001 republicată privind protejarea
monumentelor istorice,
art. 91 alin. (1), lit. c), din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 98 coroborat cu art. 45, alin (3) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se menține dreptului de preemţiune al Judeţului Bihor - Consiliul
Judeţean Bihor pentru cumpărarea imobilului teren şi Castel situat în comuna
Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac, proprietatea domnilor Tisza Gheorghe şi
Tisza Coloman Ştefan.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează președintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală Economică – Serviciul
Administrarea Patrimoniului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor,
- Direcţia Generală Economică – Serviciul Administrarea Patrimoniului,
- Direcţia Generală Administraţie Publică Locală – Serviciul Juridic – contencios,
- Compartimentul Relaţii cu consilierii,
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor,
- Domnul Tisza Gheorghe,
- Domnul Tisza Coloman Ştefan.

PREŞEDINTE
Cornel POPA
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