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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea

realizării investiţiei „Modernizare str. Bethlen Gabor situată în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”

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 pentru Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi
turism şi de Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare din cadrul
Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai,

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 300/19 ianuarie 2017 şi
Raportul de specialitate al responsabilului urbanism din aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 301/19 ianuarie 2016,

- prevederile H.G. nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii si Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.
863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii, modificate şi completate ulterior,

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

În baza art.36 alin.(2) şi (4), 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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii:
„Modernizare strada Bethlen Gabor situată în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2: (1) Se aprobă indicatorii tehnico – economici în vederea realizării
investiţiei „Modernizare strada Bethlen Gabor situată în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul
Bihor” conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiţiei: 843,47 mii lei (inclusiv T.V.A.)
- 708,80 mii lei (fără T.V.A.)

din care: C + M: 803,68 mii lei (inclusiv T.V.A.)
- 675,36 mii lei (fără T.V.A.)

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
 Primarul oraşului Valea lui Mihai
 serviciul de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din aparatul de

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
 se aduce la cunoştinţă publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Boda Brigitta

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.8 din 27 ianuarie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


