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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Contractului de mandat încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi

Asociaţia de proprietari Moka pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuit

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

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai şi
Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.722/12 februarie 2018,

- Raportul de specialitate al Şefului serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi
protecţia mediului din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.
723/12 februarie 2018, prin care se propune aprobarea contractului de mandat încheiat între
Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia de proprietari Moka, pentru pregătirea, contractarea și
implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiţii 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 A Clădiri rezidenţiale, în vederea
reabilitării termice a blocurilor de locuit,

- prevederile art.20 din O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza art.36, alin.(2), lit. d, alin.(6) pct. 19, art. 45, precum şi art.115 alin.(1) lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificată şi
completată,

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1: Se aprobă Contractul de mandat încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi

Asociaţia de proprietari MOKA pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui
proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3
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Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţii 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 A Clădiri rezidenţiale, în vederea
reabilitării termice a blocurilor de locuit, conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta sub formă de hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
- Primarul oraşului Valea lui Mihai,
- Serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului 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,
Gábor Eva

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.17 din 21 februarie 2018

Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 16

Hotărârea a fost adoptată cu: - 10 voturi PENTRU
- 3 voturi ÎMPOTRIVĂ
- 3 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”


