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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 „Îmbunătăţire Infrastructură apă şi apă uzată în localitatea
Valea lui Mihai, judeţul Bihor”

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 din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai,

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 1469/17
martie 2017 şi Raportul de specialitate al şefului Serviciului întreţinere patrimoniu, spaţii
verzi şi protecţia mediului din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai, nr. 1470/17 martie 2017,

- 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,

- 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:
„Îmbunătăţire infrastructură de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, judeţul
Bihor” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico – economici rezultaţi din studiul de
fezabilitate în vederea realizării investiţiei: „Îmbunătăţire infrastructură de apă şi apă
uzată în localitatea Valea lui Mihai, judeţul Bihor” după cum urmează:
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Valoarea totală a investiţiei: 30.370,219 mii lei (inclusiv T.V.A.)
25.621,938 mii lei (fără T.V.A.)

- din care: - C + M: 28.178,112 mii lei (inclusiv T.V.A.)
23.481,760 mii lei (fără T.V.A.)

- cheltuieli diverse şi neprevăzute:
1.211,456 mii lei (inclusiv T.V.A.)
1.018,030 mii lei (fără T.V.A.)

- din care: - bugetul de stat: 28.818,685 mii lei (inclusiv T.V.A.)
- bugetul local: 1.551,534 mii lei (inclusiv T.V.A.)

Art.3: Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Oraşului
Valea lui Mihai, nr.23 din 28 februarie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, în vederea realizării investiţiei: „Realizare rețele canalizare menajeră pe
următoarele străzi: Kalvin  Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly;
Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-
Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul
Bihor”

Art.4: 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 publică pe site-ul: www.valealuimihai.ro
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiş Gheorghe Cristian

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.28 din 28 martie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


