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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.87/2017

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

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.1589/09 aprilie 2019 și

Raportul de specialitate al Serviciului întreținere patrimoniu, spații verzi și protecția
mediului din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai nr.1590/09
aprilie 2019 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului
Valea lui Mihai, nr.87/2017 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de
Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Aşezământ cultural şi teren aferent şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare,
modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai,
Judeţul Bihor,

- prevederile O.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii „C.N.I.” S.A., aprobată cu modificări şi completări de Legea 117/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art.71 alin.(1) 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,

În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b,  art.45 şi art.115 alin.(l) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui
Mihai, nr.87/2017 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiții
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului Aşezământ cultural şi teren aferent şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, modernizare,
dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, care
va avea următorul cuprins:

”Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi
lucrări finanţate de U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, în valoare de 485.715,57 lei cu
TVA”
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Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.87/2017 rămân
neschimbate.

Art.3: Prezenta, sub formă de hotărâre, se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” SA
- Serviciul întreținere patrimoniu, spații verzi și protecția mediului din

aparatul de specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai
- Biroul de dezvoltare urbană şi Biroul buget-contabilitate, finanţe din

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pap Sándor-György

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
pt. SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Magyar Anna

Nr.34 din 10 aprilie 2019
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 15
Hotărârea a fost adoptată cu: - 11 voturi PENTRU

- 4  ABŢINERI  *

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”


