
 
 

                     ROMÂNIA                                                                            
                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2016 

şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 17 februarie 2016 
 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

În baza art.42 alin.(5), art.43, art.45 alin.(1) 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 procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea 

lui Mihai din 27 ianuarie 2016. 

Art.2:  Se aprobă Ordinea de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al ora-
şului Valea lui Mihai din 17 februarie 2016, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în 
urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A. la cota de 20% pentru 
obiectivul „Execuţia reţelei de distribuţie a apei potabilă şi a reţelei de canalizare ale 
oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor - zona DN19 şi DN19C” finanţat prin Progra-
mul naţional de dezvoltare locală. 

Ini țiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în 
urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A. la cota de 20% pentru 
obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructură de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui 
Mihai, oraş Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală. 

Ini țiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în 
urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A. la cota de 20% pentru 
obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei 
potabile al oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare 
locală. 

Ini țiator: Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

            Pap Sándor-György                              SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                                                         Todor Maria    
       
 

Nr.8 din 17 februarie 2016 
Hotărârea a fost adoptată cu: - 13 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 


