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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate - actualizată,  

pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 29 septembrie 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate  - actualizată, 

întocmit în comun cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor, pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” nr. 37/P.H. din 24 august 

2021, precum şi Avizul Comisiei Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat 

nr.22/28 septembrie 2021 şi Avizul Comisiei Amenajarea teritoriului şi urbanism, mediu şi 

turism, nr.3/29 septembrie 2021, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 4971 din 24 august 2021 şi 

Raportul de specialitate al Serviciului de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură, 

nr.4994/25 august 2021, 

- prevederile art. 7 alin.(5) din 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru 

obiectivul de investiţii: Varianta ocolitoare Valea lui Mihai, întocmit de ROMAIR 

Consulting S.R.L.,  

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, etapa Studiu de fezabilitate, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii: Varianta ocolitoare Valea lui Mihai, nr.32/2021, 

- Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, nr.192/2021 pentru 

modificarea anexei la Ordinul Ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor 

nr.1674/2020 privind aprobarea listei de proiecte de infrastructură de transport în vederea 

includerii la finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 

- prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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În baza prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b și lit. c, alin. (4) lit. d şi lit. 

e, art. 139 alin.(3) lit. e, coroborate cu art.5 lit. cc) art. 196 alin.(1) lit. a și art. 197 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică, etapa Studiu de fezabilitate – 

actualizată, pentru obiectivul de investiţii: „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” 

prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici, rezultaţi din Studiul de 

fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţii Varianta ocolitoare Valea lui Mihai, 

după cum urmează: 

 Valoarea totală:  134.070.182,96      lei (inclusiv TVA) 

               112.839.092,20     lei (fără TVA) 

                    - din care: C+M 96.449.419,76     lei (inclusiv TVA) 

      81.049.932,57     lei (fără TVA) 

Art.3: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.4: Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai 

 Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură şi  Biroul buget-

contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Valea lui Mihai 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro      

 la dosar. 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate:                                     

                  Czeglédi Iulia                                        pt. SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Magyar Anna  

Nr.66 din 29 septembrie 2021   
Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 16 

Hotărârea a fost adoptată cu:   16 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL, nr.66/29 septembrie 2021 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[ ] simplă;   [X] absolută;   [  ] calificată; 
29/09/2021  

2.  Comunicarea către primar 11/10/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 11/10/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/10/2021  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
-  

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte 

juridice  
18.10.2021  
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