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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic a obiectivului de investiţii: 

Amenajare rampe de acces la trecerea la nivel  cu calea ferată la km 718+360, linia 400 Episcopia 

Bihor – Halmeu 

 

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

de 30 decembrie 2021, 

Având în vedere: 

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

aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect tehnic, a obiectivului de 

investiții: Amenajare rampe de acces la trecerea la nivel  cu calea ferată la km 718+360, 

linia 400 Episcopia Bihor – Halmeu,  nr. 70/P.H. din 23 decembrie 2021, precum şi 

Avizul Comisiei Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat nr.41/29 

decembrie 2021 şi Avizul Comisiei Amenajarea teritoriului şi urbanism, mediu şi turism, 

nr.12/29 decembrie 2021, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 7293 din 23 decembrie 2021 

şi Raportul de specialitate al Compartimentului management local, achiziții publice, 

nr.7294/30 decembrie 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; 

- Documentația tehnico-economică, faza Proiect tehnic a obiectivului de 

investiţii: Amenajare rampe de acces la trecerea la nivel  cu calea ferată la km 718+360, 

linia 400 Episcopia Bihor – Halmeu, SC ABED NEGO COM SRL ORADEA,  

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

modificările şi completările ulterioare, 

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, 
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Art.1: (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, a 
obiectivului de investiții: Amenajare rampe de acces la trecerea la nivel  cu calea 

ferată la km 718+360, linia 400 Episcopia Bihor – Halmeu,  prevăzută în Anexa, care 

face parte integrantă din prezentare hotărâre. 

                 (2) Valoarea totală a investiției: 824.849,67 lei ( inclusiv T.V.A.) 

                           694.274,28 lei (fără T.V.A.)  

 

                        din care: C + M:    761.099,27 lei ( inclusiv T.V.A.) 

        639.579,22 lei (fără T.V.A.)  

Art.2: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate.         

Art.3: Prezenta, sub formă de hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se   

comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai 

 Compartimentul management local, achiziții publice și Biroul buget-  

contabilitate, finanțe 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:                                     

                      Gábor Eva                                        pt. SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Magyar Anna  

 

 

 

Nr.104 din 30 decembrie 2021   
Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL, nr.104/30 decembrie 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; 
30/12/2021  

2.  Comunicarea către primar 12/01/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 12/01/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/01/2022  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
-  

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte 

juridice  
18.01.2022  
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