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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General la obiectivul de investiţii  

„Lucrări de finisaj – Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai” 

 

 

 

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 de specialitate al responsabilului cu urbanismul din aparatul de specialitate al 

Primarului oraşului Valea lui Mihai, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a Devizului General la obiectivul de investiţii „Lucrări de finisaj – Centrul 

de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai” 

- 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", cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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

şi completările ulterioare, 

 

În baza art.36 alin.(4), 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 indicatorii tehnico – economici şi devizul General pentru 

obiectivul de investiţii „Lucrări de finisaj – Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui 

Mihai” prevăzute în ANEXA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-  Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

-  Primarul oraşului Valea lui Mihai  

- Serviciul de dezvoltare urbană din aparatul de specialitate al Primarului oraşului 

Valea lui Mihai, 

- Centrul de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai 

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

-  la dosar. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                         Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.17 din 27 februarie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

               -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

