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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor 

publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, nr. 10/P.H. 

din 18 februarie 2020, avizat de Comisia pentru Amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism şi de Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-

financiare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai  

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea proiectului 

actualizat: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul 

Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect,  nr.893/18 februarie 2020, 

- Raportul de specialitate al Serviciului întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi 

protecţia mediului din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, 

nr.908/18 februarie 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. 7/19 februarie 

2020, privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte 

actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala 

Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai 

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.8/19 februarie 

2020, privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte 

actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, 

judeţul Bihor 
În baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b şi alin.(4) lit. d, art.136 lit. a şi art.196 

alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1: Se aprobă proiectul actualizat: Îmbunătățirea serviciilor educaționale 

și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect,  

compus din proiectele: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala 

Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai (componenta A) și  Îmbunătăţirea 

mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor (componenta B) pentru care 

se solicită finanţare prin Programul Operaţional Regional  2014-2020, Axa prioritară 13 

– Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b -  

Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale, obiectivul specific 13.1 -  Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apelul de proiecte nr. 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI. 

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului: Îmbunătățirea serviciilor 

educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai, în cuantum de 

22.555.639,90 lei (inclusiv TVA). 

Art.3: Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Oraşului Valea lui Mihai, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia 

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 450.970,12 lei, reprezentând 

cofinanţarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în 

Orașul Valea lui Mihai. 

Art.4: 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 Serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii 

verzi şi protecţia mediului din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai 

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

-  la dosar. 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Tóth Ferencz-Csaba                                                    

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                              SECRETARUL GENERAL  

                    AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                  Todor Maria    

 

  

Nr.9 din 19 februarie 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 împotrivă”          

http://www.valealuimihai.ro/

