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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea proiectului actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat 

public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a 
documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici actualizaţi ai proiectului 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului actualizat: Modernizarea 

şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a 
cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza 
Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai proiectului, 
nr.15/P.H./18 martie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat de 
Comisia pentru Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism și 
Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare din cadrul Consiliului 
Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.1589/18 martie 2020 şi 
Raportul de specialitate Compartimentului management local, achiziţii publice din 
aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.1636/20 martie 2020, 

- prevederile Instrucţiunii Autorităţii de Management pentru POR, 
nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din O.U.G. nr.114/2018,  

- prevederile Instrucţiunii Autorităţii de Management pentru POR, nr. 
135/2020, privind continuarea procesului de evaluare şi selecţie pentru cererile de 
finanţare aflate în lista de rezervă, 

- prevederile art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- prevedereile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 65/2018, privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza S.F. şi a indicatorilor tehnico-
economici, inclusiv a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 
realizată pentru Proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în 
Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor,   
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În baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b şi alin.(4) lit. d, art.136 alin. (3) lit. a şi 
art.196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 : Se aprobă proiectul actualizat: Modernizarea şi extinderea reţelei de 

iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru care se solicită finanţare prin Programul Operaţional Regional  2014-
2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – 
Iluminat public, Apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi 
POR/2018/3/3.1/C/1/B1. 

Art.2 : Se aprobă valoarea totală a proiectului: Modernizarea şi extinderea 
reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor, în cuantum de 
9.675.415,96 lei (inclusiv TVA). 

Art.3 : Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Oraşului Valea lui Mihai, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 
78.859,30 lei (inclusiv TVA), cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 191.931,14 lei (inclusiv TVA)., reprezentând cofinanţarea 
proiectului. 

Art.4 : Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în 
Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor,  pentru implementarea proiectului în condiţii 
optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai. 

Art.5 : Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.  

Art.6 : Se aprobă Documentaţia tehnico-economică actualizată – faza Studiu 
de Fezabilitate, pentru proiectul Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public 
în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor din Oraşul Valea lui Mihai prevăzut în Anexa 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 : (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru proiectul 
Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. 
Bihor, din Oraşul Valea lui Mihai, potrivit celor prevăzute în documentaţia tehnico-
economică – faza SF aprobat prin art.6 şi prevăzuţi în Anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Valoarea totală a proiectului: 9.675.415,96 lei (inclusiv TVA) 
                                                       8.142.439,30 lei (fără TVA) 
       din care: - C+M   8.020.722,24 lei (inclusiv TVA) 
      6.740.102,72 lei (fără TVA)  

Art.8 : Se aprobă Descrierea sumară a investiţiei actualizată pentru obiectivul 
de investiţii Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui 
Mihai, jud. Bihor conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9 : Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyakó Iozsef, 
reprezentant legal al U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai. 

Art.10: Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
-  Primarul oraşului Valea lui Mihai 
-  Biroul buget-contabilitate, finanţe şi Compartimentul management local, 

achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea 
lui Mihai, 

-   se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro,  
-  la dosar. 

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Zima Marius-Vasile                                                    
                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA TE:                                    

                                   SECRETARUL GENERAL  
                        AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                         Todor Maria    
 
 
 
 
 
 
Nr.26 din 26 martie 2020   
Consilieri locali în funcţie: 17 
Consilieri locali prezenţi: 17 
Hotărârea a fost adoptată cu:   13 voturi PENTRU 
                             4 ABŢINERI *      

 
* Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la   
voturile împotriv ă”          


