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                    ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai nr.108/2014 

   

 

 

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 şi Raportul 

compartimentului de specialitate cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai nr.108/11 decembrie 2014 prin care s-a modificat Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr.30/14 aprilie 2014 pentru aprobarea 

Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat dintre oraşul Valea 

lui Mihai şi Colegiul Agricol nr.1 – Valea lui Mihai (fostul Grup Şcolar Agricol – Valea lui 

Mihai) pentru proiectul „Lucrări de construcţii la Grupul Şcolar Agricol Valea lui Mihai”, 

- prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, 

- 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,  

- prevederile O.U.G. nr.63/1999, cu privire la gestionarea fondurilor 

nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor 

de cofinanţare aferente acestora – aprobată de Legea nr.22/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- adresa S.C. PROIECT BIHOR S.A. nr. 131/02 februarie 2015 (înregistrată sub 

nr. 551/09 februarie 2015) privind diminuarea cantităţii de beton prevăzută în devizul 

analitic BB7355, cu 320 m
3
, precum şi Lista cu cantităţile de lucrări RENUNŢARE, 

întocmită de executantul S.C. Dominium S.R.L., înregistrată sub nr. 552/09 februarie 2015, 

În baza art.36 alin. (2)/ lit. b şi lit. c, coroborat cu alin. (4) lit. d,, art. 45 şi art.115 

alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă Actul adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat încheiat între 

Oraşul Valea lui Mihai şi Colegiul Agricol nr.1 – Valea lui Mihai, prevăzut în Anexa, care 

face parte integrantă din prezenta, sub formă de hotărâre. 

 

Art.2: Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai nr. 30/2014, modificat cu HCL nr.108/2014, care va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construcţie atelier şcoală la Colegiul 

Agricol nr.1 – oraş Valea lui Mihai”, în cuantum de 3.114.676,25 (inclusiv TVA), din care: 

total eligibil: 2.769.358,46  lei (inclusiv TVA).” 

 

Art.3: Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai nr. 30/2014, modificat cu HCL nr.108/2014, care va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă contribuţia proprie în proiect a oraşului Valea lui Mihai în numele şi 

pe seama parteneriatului în sumă de 400.704,96 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 345.317,79 lei (inclusiv TVA), cât 

şi parte din contribuţia solicitantului în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 55.387,17 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanţarea proiectului 

„Construcţie atelier şcoală la Colegiul Agricol nr.1 – oraş Valea lui Mihai”.  

 

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai - dl. Nyakó Iozsef, să 

semneze Actul adiţional la Acordul de parteneriat în numele Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Biroul buget-contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului oraşului 

Valea lui Mihai 

- se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul www.valealuimihai.ro    

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                       Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

Nr.11 din 09 februarie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

           -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/
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                    ROMÂNIA                                                      ANEXĂ                                           

                JUDEŢUL BIHOR                                la Hotărârea nr. 11 din 09 februarie 2015 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

             

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2/09 februarie 2015 

 LA ACORDUL DE PARTENERIAT  

 

ÎNCHEIAT ÎNTRE 

 

Oraşul Valea lui Mihai, cu sediul în Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, jud. 

Bihor, cod poştal 415700, C.I.F. 4650570, având calitatea de lider de proiect (partener 1) 

şi  

Colegiul Agricol nr.1–Valea lui Mihai, cu sediul în Oraşul Valea lui Mihai, Str. Hunyadi 

Matyas, nr.43, jud.Bihor, cod poştal 415700, C.I.F. 4687226 – având calitatea de partener 2 

au convenit la modificarea Acordului de Parteneriat din data de 14.04.2014, după cum 

urmează: 

Art. I. - Se modifică Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, 

secţiunea (4) din Acordul de Parteneriat din data de 14.04.2014, care va avea următorul 

cuprins: 

(1) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale 

proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

 Lider de 

proiect 

(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei (în lei) – 400.704,85 lei (inclusiv TVA) 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 2% 

(55.387,17 lei – inclusiv TVA)  din valoarea cheltuielilor 

eligibile, la care se adaugă cheltuielile neeligibile 

(345.317,79  lei – inclusiv TVA) 

Partener 2 Valoarea contribuţiei (în lei) – 0 lei 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0 % 

Art. II. – Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat din data de 14.04.2014 rămân 

neschimbate. 

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 

pentru cererea de finanţare. 

   LIDER DE PROIECT (Partener 1) 

PRIMAR 

Nyako Jozsef 

Partener 2 

DIRECTOR 

Zeffer Timea-Erzsebet   

 


