
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei

„Modernizare str. Vorosmarty Mihaly, Oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor”

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Orașului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.2984/22 iunie 2017 şi

Raportul de specialitate al responsabilului urbanism din aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.2985/22 iunie 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: (1) Se aprobă indicatorii tehnico – economici în vederea realizării

investiţiei „Modernizare strada Vorosmarty Mihaly, Oraş Valea lui Mihai, judeţul
Bihor” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiţiei: 1.566.578 mii lei (inclusiv T.V.A.)
- 1.316.452 mii lei (fără T.V.A.)

din care: C + M: 1.566.578 mii lei (inclusiv T.V.A.)
- 1.316.452 mii lei (fără T.V.A.)

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
 Primarul oraşului Valea lui Mihai şi Biroul 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, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Csengeri Csongor-Antal SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.45 din 30 iunie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


