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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul:

Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,
a Studiului de fezabilitate şi 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, avizat

favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, ,
prin care supune spre aprobare participarea Oraşului Valea lui Mihai la proiectul
Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, precum şi
aprobarea Studiului de fezabilitate şi ale cheltuielilor legate de proiect,

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.1276/09 martie 2018
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Şeful serviciului

întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului din aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.1277/09 martie 2018,

- Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Prioritatea de investiţii 4e,
obiectivul specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă, din cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI,

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice,

- indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate al proiectului
Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,

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

În baza art.36 alin.(2) lit. b şi alin. (4) lit. d, art.45 şi art.115 alin. (1) 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: Se aprobă participarea Oraşului Valea lui Mihai la proiectul Reducerea

emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, pentru care se solicită
finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Prioritatea
de investiţii 4e, obiectivul specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, din cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI.
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Art.2: (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Studiul de
fezabilitate ai proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai,
judeţul Bihor, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul
Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor este prevăzută în
Anexa nr. 2 - parte integrantă din prezenta sub formă de hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului Reducerea emisiilor de carbon în
Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, în cuantum de 22.860.971,27 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă contribuţia proprie în proiect în sumă de 457.219,44 lei
(inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât
şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 457.219,44 lei
(inclusiv TVA), reprezentând cofinanţarea proiectului Reducerea emisiilor de carbon în
Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor.

Art.5: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai,
judeţul Bihor, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din
bugetul local.

Art.6: Se împuterniceşte dl. Nyakó Iozsef – Primar al oraşului  Valea lui Mihai
să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare, în numele şi pe seama Oraşului
Valea lui Mihai.

Art.7: 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,
Karsai József-Attila CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.26 din 13 martie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 15
Hotărârea a fost adoptată cu: 15 voturi PENTRU

0  voturi ÎMPOTRIVĂ
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ROMÂNIA ANEXA Nr. 2
JUDEŢUL BIHOR la Hotărârea nr.26/13 martie 2018

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

Descrierea investiției din documentația tehnico-economică din S.F.
pentru obiectivul de investiție

REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON
în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor

Transportul reprezintă un domeniu al activității social-economice prin care se
realizează deplasarea oamenilor în spațiu, cu ajutorul unor vehicule pe anumite cai de
circulație, în vederea satisfacerii necesităților materiale și spirituale ale societății. În
prezent, transportul a devenit un element indispensabil vieții, întrucât oferă
membrilor societății posibilități de deplasare, comunicare, de percepere și asimilare,
a cât mai mult din ce oferă civilizația.
Particularitățile transportului public urban de pasageri

Transportul urban și, în special, componentă să principala, transportul public de
pasageri, constituie una dintre cele mai importante funcții ale unui oraș, deoarece prin
intermediul acestuia se asigura unitatea și coerentă tuturor activităților sale.

Transporturile reprezintă una din sursele principale de poluare a mediului.
Problema impactului transporturilor asupra mediului și a sănătății populației este foarte
complexă. Ca și fenomen complex, poluarea prin transporturi nu este întotdeauna una
locală, această influențând prin componentele dinamice ale mediului (aer, apă) zone
mult mai extinse, efectele resimțindu-se la nivel global.

Deplasările cu mașina se realizează în mare parte pentru ca părinții să -i ducă pe
cei mici la școala și să ajungă apoi la timp la serviciu, se realizează în scopuri proprii, de
exemplu pentru a ajunge într-un loc ca să poți rezolva o anumită problemă, se realizează în
scop de divertisment sau de turism. Este important de menționat faptul că aceste deplasări
există în prezent și vor exista și în viitor, posibil într-un ritm mai mare. Este important ca
în orașe sau în localitățile în care există transport în comun acesta să se utilizeze de cât mai
multe persoane pentru a reduce efectele nocive ale transportului asupra mediului.

Principalele deficiențele identificate la nivelul Orașului Valea lui Mihai sunt
următoarele: orașul nu este deservit de un sistem de transport public urban, pistele pentru
bicicliști lipsesc deși o parte dintre locuitori utilizează această modalitate de deplasare.
Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Valea lui Mihai 2015 – 2020.,
27.88% din populație consideră că transportul în comun reprezintă o problemă foarte
gravă, 33.49% din populație consideră că transportul în comun reprezintă o problemă
gravă, 19.76% din populație consideră că transportul în comun reprezintă o problemă
puțin gravă, după cum se poate observa din aceste procente pentru majoritatea locuitorilor
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inexistența transportului în comun este problematică. În lipa transportului în comun
oamenii se orientează spre parcurgerea traseelor necesare cu automobilul propriu.

De asemenea 57.58% din populație consideră că starea drumului reprezintă o
problemă foarte gravă, 30.42% din populație consideră că starea drumului reprezintă o
problemă gravă, 5.62% din populație consideră că starea drumului reprezintă o problemă
puțin gravă, prin implementarea proiectului se va realiza modernizarea drumurilor pe care
va circula autobuzul, contribuind astfel la mobilitatea urbană a orașului și la satisfacerea
nevoii populației de mobilitate.

Deoarece orașul nu este deservit de un sistem de transport public urban
conectivitatea la nivelul local este scăzută, majoritatea locuitorilor apelând la automobilul
propriu pentru deplasări.

Din cauza faptului că rețeaua de piste pentru bicicliști nu este dezvoltată
locuitorii care sunt interesați de a se deplasa cu bicicleta aleg doar trasee scurte pentru
siguranța lor, iar când trebuie să parcurgă o porțiune mai mare de drum aceștea optează
pentru mașină. De altfel 12,73% din populație și-au exprimat nevoia pentru un mediu mai
curat. Realizarea prezentului proiect contribuie la un mediu mai curat, mai puțin poluat în
Orașul Valea lui Mihai, scopul proiectului fiind reducerea emisiilor de CO2.

Existența transportului public de călători în Orașul Valea lui Mihai ar
conduce la reducerea emisiilor de carbon deoarece transportul în comun ar oferi
mobilitate urbană crescută locuitorilor orașului, fără a fi necesar ca aceștea să
apeleze la deplasarea cu automobilul propriu.

Impactul proiectului pe termen mediu:
 crearea infrastructurii necesare transportului public și înființarea acestuia;
 crearea cadrului necesar pentru deplasări nemotorizate;
 motivarea locuitorilor din Orașul Valea lui Mihai  pentru optarea mersului cu

bicicleta sau pentru utilizarea transportului public;
 reducerea emisiilor de carbon.

Impactul proiectului pe termen lung:
 dezvoltarea armonioasă a Orașul Valea lui Mihai;
 mediu mai curat;
 oameni mai sănătoși;
 crearea unei ”culturi” pentru protejării mediului înconjurător;
 reducerea emisiilor de carbon.
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Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon bazată pe

planul de mobilitate urbană durabilă în Orașul Valea lui Mihai. Pentru reducerea
emisiilor de CO2 provenite din transport în Orașul Valea lui Mihai s-a realizat o  abordare
integrată. Prin prezentul proiect se dorește a se realiza următoarele:

 construirea infrastructurii rutiere pe străzile urbane ce vor fi deservite de
transportul public de călători;

 înființarea transportului public de călători în Orașul Valea lui Mihai;
 realizarea unor rețele de piste pentru biciclete;
 crearea sistemului de management al traficului.

O.S 1 Crearea cadrului necesar pentru înființarea transportului public de călători în
Orașul Valea lui Mihai.

Înființarea transportului public de călători în Orașul Valea lui Mihai va conduce
la utilizarea transportului public de înaltă calitate în defavoarea  autoturismelor proprii,
ceea ce conduce implicit la reducerea emisiilor de CO2. Deplasările cu mașina se
realizează în mare parte pentru ca părinții să-i ducă pe cei mici la școala și să ajungă apoi
la timp la serviciu, se realizează în scopuri proprii, de exemplu pentru a ajunge într-un loc
ca să poți rezolva o anumită problemă, se realizează în scop de divertisment sau de turism.
Rezultat 1: Transport public de călători nou înființat, realizat prin:

- Achiziționarea a 3 microbuze;
- Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători;
- Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport

public de călători.
O.S.2 Crearea cadrului necesar pentru deplasări nemotorizate, respectiv rețele de
piste pentru biciclete.
Realizarea unor rețele de piste pentru biciclete va conduce la utilizarea bicicletei ca mijloc
de deplasare.
Rezultat 2:  Realizarea pistelor pentru biciclete.
O.S.3 Asigurarea abordării integrate prin utilizarea altor investiții destinate reducerii
emisiilor de CO2
Rezultat 3: 1 set de instrumente utilizare destinate reducerii emisiilor de CO2 prin:

- crearea sistemului de management al traficului;
- construirea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban

de călători,
- plantarea de aliniamente de arbori și arbuști.
Prestaţia anuală de servicii publice va fi mai mică de 50.000 km. În etapa de

precontractare vor fi depuse documentele necesare.


