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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea indicatorilor tehnici în vederea realizării investiţiei 

 „Staţia de Pompare S.P.1, oraşul 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,  

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 4901/2015 şi 

Raportul de specialitate al Serviciului de alimentare cu apă, nr.4899/2015,  

- dispoziţiile 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, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 103/2014 prin care 

s-au aprobat indicatorii tehnic-economici în vederea realizării investiţiei „Staţia de 

Pompare S.P.1, oraşul Valea lui Mihai”  
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.15/2015 prin care s-

au aprobat indicatorii economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare 

a derulării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul „Staţia de pompare SP1, 

oraş Valea lui Mihai”, 
În baza art.art.36 alin.(2) lit. b și d, alin.(4) lit. d, alin (6)  lit. a  pct.14, art. 45  și 

ale 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 modifică Indicatorii tehnici aferenţi lucrărilor de investiţii „Staţia de 

Pompare S.P.1, oraşul Valea lui Mihai” prevăzuţi la art.1 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.103/2014, prin schimbarea soluţiei de realizarea căminului grătar din beton turnat 
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monolit în elemente prefabricate şi schimbarea soluţiei de realizare a chesonului din beton 

turnat monolit în elemente prefabricate la Staţia de pompare SP1, conform Anexei, 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 alimentare cu apă din aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai, 

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

- la dosar 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    

                     Nagy László                                           

 

 

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

                                  SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                    Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.94 din 25 noiembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

         -   0 voturi ÎMPOTRIVĂ                                                                               

 

http://www.valealuimihai.ro/
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