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                ROMÂNIA                                                                            
                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 
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 
 
 
 

Consiliul Local al oraşului  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, 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.891/16 februarie 2016 şi 

Raportul de specialitate al Serviciului de alimentare cu apă a Oraşului Valea lui Mihai 
nr.892/16 februarie 2016, 

- prevederile art.8 alin. (3) şi ale art.10 alin. (8) din Normele metodologice  
pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare 
aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, 

- Devizul General actualizat în urma reducerii T.V.A. la cota de 20 %, întocmit 
de Proiectant S.C. DEVIEP SRL Debrecen, Sucursala Oradea, înregistrat la sub nr.853/15 
februarie 2016; 

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

- prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
intervenții, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 : Se aprobă indicatorii economici rezultați în urma actualizării Devizului 
General ca urmare a reducerii taxei pe valoare adăugată la cota de 20 % pentru obiectivul 
de investiţii „ Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei 
potabile al oraşului Valea lui Mihai”  prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, după cum 
urmează: 

 
TOTAL GENERAL:    12.664.871,82 lei (inclusiv TVA) 
din care: - buget de stat 11.692.684,60 lei (inclusiv TVA) 
          - buget local       952.187,22 lei (inclusiv TVA) 
 
TOTAL rest de executat:    8.722.954,30 lei (inclusiv TVA) 
din care: - buget de stat    8.073.679,16 lei (inclusiv TVA) 
  - buget local        649.275,14 lei (inclusiv TVA) 

 
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul 

Nyakó Iozsef – Primar al Oraşului Valea lui Mihai. 
 

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor  
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai 
- Biroul buget-contabilitate  
- Serviciul de alimentare cu apă a Oraşului Valea lui Mihai 
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul: www.valealuimihai.ro  
- la dosar 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

            Pap Sándor-György                          SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                                                  Todor Maria    
       
 

 

 

 

Nr.11 din 17 februarie 2016 
Hotărârea a fost adoptată cu: - 11 voturi PENTRU 

               -   2 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.11/2012, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”  

 


