ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor,
pe străzile Brassai Samuel şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare DE602 considerat
strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și
circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de
Dezvoltare Nord - Vest, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai privind
aprobarea coridorului de mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor pe
străzile Brassai Samuel şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare DE602
considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația
bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în
parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord – Vest, în cadrul Programului Operaţional
Asistenţă Tehnică 2014-2020, nr.38/PH/04 sept. 2020, avizat de Comisia Amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism şi Comisia pentru agricultură şi
activităţi economico-financiare ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 4781 din 02 septembrie
2020 şi Raportul de specialitate al Compartimentului management local, achiziţii
publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.4836 din
04 septembrie 2020,
- prevederile O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și
acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat
finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)
și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), precum și Ghidul Solicitantului –
Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență
Tehnică 2014–2020, destinate pregătirii de proiecte în domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, centre de agrement/baze
turistice/tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective
de patrimoniu cu potenţial turistic,
- prevederile Metodologiei Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord – Vest de
selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico-economice
- dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
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În baza art. 129 alin. (2) lit. b și e, alin. (4) lit. a, alin. (9) lit. a, art.139 şi
art.196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă coridorul de mobilitate integrat în Orașul Valea lui Mihai,
județul Bihor, pe străzile Brassai Samuel şi Zărandului, precum şi drumul de exploatare
DE602 considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători,
circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de
finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord –Vest, în cadrul Programului
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, proiectul de investiţii: Reducerea emisiilor
de carbon în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor – Etapa 2.
Art.2: Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Valea lui Mihai prin aparatul de specialitate.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
 Primarul Orașului Valea lui Mihai
 Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Vest
 biroul buget-contabilitate, finanţe şi Compartimentul management
local, achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului
Oraşului Valea lui Mihai,
 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro
 la dosar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Karsai József-Attila

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.63 din 11 septembrie 2020
Consilieri locali în funcţie:
Consilieri locali prezenţi:
Hotărârea a fost adoptată cu:

17
17
17 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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