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Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art.120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art.8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu referire la
contracte sau convenții;

d) art. 20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
e) Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;
- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.147/2018

prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității,

- Raportul de specialitate, nr.148/2018 privind implementarea proiectului
Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai, prin care
se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivității,

- constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, privind Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal –
trotuare în Orașul Valea lui Mihai,

În baza art.36 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d, art.45 şi art.115 alin (1) lit. b din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului Înfiinţarea
spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Orașul Valea lui Mihai, rezultaţi din Studiul
de fezabilitate prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă implementarea proiectului Înfiinţarea spaţiilor de acces
pietonal – trotuare în Orașul Valea lui Mihai, denumit în continuare Proiectul,
investiţie considerată ca fiind necesară, oportună şi potrivită dezvoltării potenţialului
economic al Oraşului Valea lui Mihai.

Art.3: (1) Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., potrivit legii.

(2) Cheltuielile neeligibile vor fi suportate de Oraşul Valea lui Mihai.
Art.4: Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai şi U.A.T. Oraşul Valea lui

Mihai se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a
investiţiei pe o perioadă de minimum 5 (cinci) ani de la data efectuării ultimei plăţi în
cadrul Proiectului.

Art.5: Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, după
caz, precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa – parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyakó Iozsef,
în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, potrivit legii, şi de
ordonator principal de credite, să asigure relaţia cu A.F.I.R. pe perioada derulării
Proiectului.

Art.7: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se asigură de către
Primarul Oraşului Valea lui Mihai.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gábor Eva

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.4 din 15 ianuarie 2018
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


