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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii:  

Reabilitarea , modernizarea, dotare și extindere așezământ cultural 

 în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor 
 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa extraordinară, 

convocată de îndată, din data de 16 decembrie 2021, 

Având în vedere: 

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

aprobarea Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii: 

Reabilitarea, modernizarea, dotare și extindere așezământ cultural în Orașul Valea 

lui Mihai, județul Bihor, nr.67/PH/15 decembrie 2021 şi Avizul Comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat a Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai, nr. 40/ 15 decembrie 2021, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 7061/15 decembrie 2021 

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

din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.7062/15 

decembrie 2021, 

- Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii: Reabilitarea, 

modernizarea, dotare și extindere așezământ cultural în Orașul Valea lui Mihai, 

județul Bihor, întocmit de SC RAKOZEN PROCONST SRL,  

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.8 alin. (4) din O.U.G. nr.25/2001 privind înființarea C.N.I 

aprobată prin Legea nr. 117/2002 cu modificarile și completarile ulterioare, aşa cum a 

fost modificată şi completată prin O.U.G. nr.95/2020 – aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.12/2021 

În baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b și lit. c, alin. (4), art. 139 alin.(1), 

coroborate cu art.5 lit. cc) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă Devizul general actualizat pentru realizarea obiectivului de 

investiţii: Reabilitarea, modernizarea, dotare și extindere așezământ cultural în 

Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor  prevăzut în Anexa care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.                   
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Art.2: (1) Se aprobă finanțarea din venituri proprii a cheltuielilor pentru 

racordurile la utilități, servicii, lucrări finanțate de U.A.T. orașul Valea lui Mihai, 

județul Bihor în sumă de 485.715,57 lei cu TVA, din care C+M 257.678,33 lei cu TVA. 

(2) Valoarea totală a investiției conform Devizului general actualizat în luna 

noiembrie 2021 este de 6.521.462,88 lei cu TVA, din care C+M: 4.487.212,16 lei cu 

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 comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai; 

 Serviciul dezvoltare urbană, cadastru și 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:                                     

                 Gábor Eva                                          pt. SECRETARUL GENERAL  

                               AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                           Magyar Anna 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr.99 din 16 decembrie 2021   

Consilieri locali în funcţie:  17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   13 voturi PENTRU 

                             4 ABŢINERI*   

 

* Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la    

voturile împotrivă 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.99/16 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; 
16/12/2021  

2.  Comunicarea către primar 17/12/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 17/12/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 22/12/2021  

5. Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual -  

6. Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice,  22.12.2021  
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