
                                     ROMÂNIA 

                               JUDEŢUL BIHOR 

                CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

                              VALEA LUI MIHAI                                www.recensamantromania.ro   
 

1 
415700Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2, CIF: 4650570 

 Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro, 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind participarea Oraşului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului:  

Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,  

în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 

 

 

 

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

31 mai 2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, nr.36/PH/24 

mai 2022, privind participarea Oraşului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului: Dezvoltarea 

infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, în vederea solicitării unei 

finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local), avizat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai: 

 Comisia buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, cu Avizul 

nr.18/30 mai 2022, 

 Comisia amenajarea teritoriului şi urbanism, mediu şi turism, cu Avizul 

nr.4/30 mai 2022 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 2895/24 mai 2022 şi Raportul 

de specialitate al Compartimentul management local, achiziții publice din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai, nr.2902/24 mai 2022, 

- prevederile Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, nr.999/2022, 
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- art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În baza art.129 alin. (1) și alin. (2) lit. b și lit. c, art.139 alin. (3) lit. d, 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 și completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă participarea Oraşului Valea lui Mihai în cadrul proiectului: 

Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, în vederea 

solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.2. – Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local). 

 

Art.2: Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului, prevăzută în Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3: Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului Dezvoltarea infrastructurii TIC 

în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor în sumă de 1.969.080 lei – fără T.V.A., (400.000 

euro – fără T.V.A. la cursul Info aferent lunii mai 2022: 1 euro = 4,9227 lei). 

 

Art.4: Se aprobă asigurarea din bugetul Oraşului Valea lui Mihai, a valorii tuturor 

cheltuielilor neeligibile ce pot să apară în timpul implementării proiectului prevăzut la art.1, 

în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Redresare şi rezilienţă, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Art.5: Descrierea sumară a investiției ”Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul 

Valea lui Mihai, judeţul Bihor” este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art.6: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, să semneze cererea 

de finanţare şi toate documentele necesare pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

 

Art.7: Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 
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Art.8: Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe şi Compartimentul management local, 

achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea 

lui Mihai, 

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

 la dosar. 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate:                                     

             Karsai József-Attila                                  SECRETARUL GENERAL  

                               AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                           Todor Maria 

 

 

 

 

Nr.46 din 31 mai 2022   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu: 13 voturi PENTRU 

                              4 ABŢINERI* 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.46/31 mai 2022 

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; 
31/05/2022  

2.  Comunicarea către primar 14/06/2022  

3. Comunicarea către Prefectul Judeţului Bihor 14/06/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 20/06/2022  

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

 

 

* 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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                                                                                                 Anexa nr. 1 
                                                                                la Hotărârea nr.46 din 31 mai 2022 

 

                                                                                             

 
Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 - 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde 

–ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local) 

Titlu apel 

Proiect: 

Dezvoltarea  

infrastructurii TIC în 

Orașul Valea lui Mihai, 

jud. Bihor 

1. Descrierea pe 

scurt a 

situației 

actuale (date 

statistice, 

elemente 

specifice, etc.) 

Orașul Valea lui Mihai este situat în partea nordică a județului 

Bihor, la 7 km de frontiera cu Ungaria. Unitățile administrativ 

teritoriale învecinate din județul Bihor sunt comunele Șimian, 

Tarcea și Curtuișeni. Cele mai importante orașe mari din regiune 

sunt Oradea, Satu Mare și Debrecen, Ungaria. Atât în cazul 

drumului rutier, cât și în cazul liniei de cale ferată pe teritoriul 

orașului Valea lui Mihai se află o bifurcație prin care se realizează 

accesul spre Ungaria, respectiv orașul Debrecen. Astfel, putem 

considera Valea lui Mihai ca fiind un nod rutier și feroviar în 

regiune.  

Conform fișei UAT Valea lui Mihai, suprafața totală a localității 

este de 7.345 ha, din aceasta aproape o cincime (18 %) 

reprezentând suprafață în intravilanul localităţii. Din acest total, 

342 ha sunt suprafețe construite, puțin peste un sfert (26 %) din 

totalul intravilanului. Populația orașului numără în total aproape 

10.000 de persoane 

La data prezentei, soluțiile de digitalizare si conceptul de e-

guvernare se rezuma la posibilitatea efectuării on-line a plăţii 

taxelor şi impozitelor locale 

2. Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției 

pentru care se 

aplică 

Necesitatea investiției la nivel de UAT Valea lui Mihai rezidă în 

următoarele:  

Oraşul Valea lui Mihai la data prezentei, are echipamentele IT 

preponderent vechi, uzate moral şi fizic, nu dispune de mijloace 

profesionale de digitalizare moderne a documentelor şi nu are 

implementat: 

- nici un sistem TIC ce contribuie la îmbunătățirea mobilității 

locale; 
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- nici un sistem TIC dedicat la nivel de administrație locală de 

management al informației şi pentru Circuitul intern al 

documentelor; 

- nici un sistem TIC dedicat la nivel de administrație locală de tip 

ghişeu electronic unic sau similar/echivalent; 

- nici un sistem TIC dedicat la nivel de administrație locală pentru 

digitalizarea şi arhivarea digitală a documentelor; 

- nici un sistem TIC dedicat la nivel de administrație locală de tip 

GIS sau echivalent care ca să faciliteze elaborarea/actualizarea 

documentelor fundamentale/conexe/subsidiare legate de 

elaborarea/actualizarea planurilor de urbanism şi documentelor 

subsidiare/conexe sau rezultate. 

În contextul expus, Orașul Valea lui Mihai, în interesul 

fundamental al cetățenilor, să fie în măsură să satisfacă nevoile 

digitale proprii si a comunităţii în raport cu aceasta, respectiv ca să 

se ridice calitativ, profesional, operațional la exigențele şi 

provocările unei administrații coerente şi eficiente în unitatea de 

timp al prezentului, respectiv a erei digitale pe care o trăim,  este 

imperios necesar implementarea proiectului. 

Oportunitatea demersului este dată de posibilitatea de accesare a 

fondurilor europene nerambursabile aferente Planului național de 

redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local, O2 – 

Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea 

instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul 

autorităților publice locale - 1.2 Obiectiv specific, axe de investiții 

și ținte ale componentei: I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, fonduri de care 

bugetul local nu dispune.  

3. Corelarea cu 

proiecte deja 

implementate 

la nivel local 

Demersul este corelat cu următoarele proiecte implementate: 

-   - Înființarea spațiilor de acces pietonal – trotuare în orașul 

Valea lui Mihai, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală - LEADER, nr. contract de finanțare 

C1920072X213260505954/06.09.2019.  

- Dezvoltarea infrastructurii locale din surse de la bugetul local 
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4. Corelarea cu 

proiecte în 

curs de 

implementare 

de la nivel 

local 

Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde –ITS/alte infrastructuri TIC - sisteme inteligente de 

management urban/local pentru care dorim să aplicăm în cadrul 

prezentului proiect este în corelare cu proiectele care sunt în curs 

de implementare la nivel local, precum: 

- - Reducerea emisiilor de carbon în orașul Valea lui Mihai, județul 

Bihor, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 

nr. contract de finanțare 4441/19.06.2019; 

- - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai, 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, nr. 

contract de finanțare 6042/16.09.2020;  

- - Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în 

orașul Valea lui Mihai, finanțat prin Programul Operațional Regional 

2014–2020, nr. contract de finanțare 5783/23.09.2020. 

5. Corelarea cu 

celelalte 

proiecte 

pentru care se 

aplică la 

finanțare 

Ținând cont de prevederile Ghidului de finanțare se va aplica 

pentru 6 stații de încărcare a vehiculelor electrice, totodată se va 

aplica la investiția privind elaborarea/actualizarea in format GIS a 

PUG si PMUD, se vor reabilita energetic clădirile publice din 

proprietatea UAT şi nu în ultimul rând se va aplica pentru 

realizarea de piste de biciclete 

6. Efectul 

pozitiv 

previzionat 

prin 

realizarea 

obiectivului 

de investiții 

 

 

  

În contextul expus, ca urmare a realizării proiectului, UAT Oraşul 

Valea lui Mihai, în interesul fundamental al cetățenilor, ca 

administrație publică locală, va fi în măsură să satisfacă nevoile 

cetățenilor, respectiv să se ridice calitativ, profesional, operațional 

la exigențele şi provocările unei administrații coerente şi eficiente 

erei digitale prezente. 

După implementarea proiectului, care conține două activități mari 

din punctul de vedere. al categoriilor TIC, respectiv înființarea 

unui sistem de tip e-Ghiseu incluzând hardware-le necesare 

funcționării si un sistem GIS destinat atât populației pentru 

informare cât şi aparatului de specialitate al primarului, astfel 

încât cu ajutorul unei drone performante se va putea actualiza 

periodic (săptămânal, lunar, ori de cate ori se considera necesar) 

harta localității, măsura prin care vor putea fi identificate 

construcțiile ilegale, depozitările de deșeuri ilegale si altele 

asemenea, contribuind astfel la o eficienţă sporită a activității 

personalului instituției.  
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Sistemul de e-Ghiseu va avea cel puțin următoarele 

funcţionalităţi: 

- - Înregistrarea cererilor/petițiilor de către cetăţeni pe categorii de 

interes (urbanism, financiar, social, etc.), cu posibilitate de atașare 

documente; 

- - Distribuirea către persoanele responsabile a cererilor/petițiilor 

înaintate de cetățeni 

- - Arhivarea complexă a documentelor, cu posibilitatea verificării 

traseului a acestora, atât cereri cât si răspunsuri; documentele 

înregistrate, pot fi alocate spre soluționare către departamente sau 

către utilizatori individuali; 

- - Control intern al documentelor 

- - Accesul intern al user-ilor va fi securizat astfel încât doar 

persoanele însărcinate sa aibă acces, asigurându-se astfel si 

prevederile GDPR 

- - Sistemul va facilita si colaborarea interna a personalului din 

punct de vedere decizional atât pe verticala cât şi pe orizontală 

- Sistemul GIS va funcționa ca un instrument de gestiune unitară 

al spațiului public, care va facilita accesul la informațiile publice 

geospațiale ale UAT, garantând acces tuturor persoanelor 

interesate. Totodată cu ajutorul unei drone profesionale 

personalul propriu va fi sprijinit în activitatea sa de control si 

prevenire a infracționalității si contravenţionalităţii desfășurat pe 

domeniul public prin verificare periodică a modificărilor din teren 

prin suprapunerea succesivă a înregistrărilor realizate cu ajutorul 

dronei.  

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC 

în Orașul Valea lui Mihai, judeţul Bihor ”, administrația locală va 

beneficia de o infrastructură digitalizată la îndemâna 

administraţiei publice locale şi a cetăţenilor prin care aceasta va fi 

în măsură să se ridice calitativ, profesional şi operațional la 

exigențele şi provocările unei administrații coerente şi eficiente în 

unitatea de timp al prezentului.  

Costul estimat pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – ITS/alte infrastructuri TIC este de 400.000 euro. 
7. Modul de 

îndeplinire a 

În sensul prezentei propuneri, la stadiul de depunere a Cererii de 

finanțare, proiectul va asigura alinierea infrastructurii propuse cu 
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condițiilor 

aferente 

investițiilor 

cerințele ghidului privind Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC. 

Investiția propusă este aliniată cu Strategia de Dezvoltare a 

Orașului Valea lui Mihai 2021-2027 ( Extras din  Strategia de 

Dezvoltare a Orașului Valea lui Mihai 2021-2027, paginile 85-91 

„Digitalizare” si proiect propus de la pag. 188 „Digitalizarea 

serviciilor publice” 

Aria de desfăşurare a proiectului: Proiectul se adresează 

locuitorilor UAT Oraş Valea lui Mihai 

Nevoi acoperite de proiect: 

La nivelul UAT Oraşul Valea lui Mihai se va realiza o infra-

structură digitalizată la îndemâna  administraţiei publice locale şi 

a cetăţenilor prin care aceasta va fi în măsură să se ridice calitativ, 

profesional, şi operațional la exigențele şi provocările unei admi-

nistrații coerente şi eficiente în unitatea de timp al prezentului. 

Suma maximă eligibilă este de 500.000 de euro, fără TVA, 

conform Ghidului privind asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC. 

Costul estimat pentru prezentul proiect este de 400.000 de euro, 

ceea ce reprezintă 80% din suma maximă eligibilă prevăzută în 

ghid 
8. Descrierea 

procesului de 

implementare 

 

Procesul de implementare se va derula astfel: 

- Constituirea echipei de implementare 

- Contractarea serviciilor de consultanta 

- Contractarea serviciilor de proiectare 

- Recepția documentațiilor 

- Organizarea procedurilor de achiziție pentru înființarea 

sistemelor funcționale 

- Semnarea contractului/contractelor 

- Derularea contractului/contractelor 

- Recepția sistemelor 

- Închiderea proiectului si decontarea cheltuielilor 

- Raportarea finala către finanțator 
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Pe parcursul implementării proiectului se vor respecta bornele 

trasate de finanțator in cadrul ghidului de finanțare astfel:  

- Procedurile de achiziții pentru proiect vor fi realizate ținând cont 

de criteriile UE pentru Achizițiile Publice Verzi, cu respectarea 

legislației naționale si cea europeana din domeniu. 

- In perioada de implementare vor fi prezentate finanțatorului: 

      - Dovada dreptului de proprietate; 

      - Documentația tehnică (flux tehnologic, specificații tehnice); 

      - Dovada funcționării infrastructurilor realizate/instalate 
9. Alte 

informații 
Maturitatea proiectului: 

- Contract de servicii pentru elaborare Cerere de finanțare existent 

- Studiu de piața prealabil pentru sistemele care se doresc a fi 

înfiinţate prin proiect 
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Anexa nr. 2 

                                                                             la Hotărârea nr.46/31 mai 2022 

 

 

DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI 

 

Titlu apel de proiect:  

Dezvoltarea infrastructurii TIC în Orașul Valea lui Mihai, jud. Bihor  
1. Situația actuală: 

- La data prezentei soluțiile de digitalizare si conceptul de e-guvernare se rezuma 

la posibilitatea efectuării online a plătii pentru taxe si impozite locale 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției: 

- Neexistând un sistem TIC funcțional în interesul fundamental al cetățenilor, să 

fie în măsură să satisfacă nevoile digitale proprii si a comunităţii în raport cu 

aceasta, respectiv ca să se ridice calitativ, profesional, operațional la exigențele 

şi provocările unei administrații coerente şi eficiente în unitatea de timp al 

prezentului, respectiv a erei digitale pe care o trăim, este imperios necesar 

implementarea proiectului. 

- Oportunitatea demersului este dată de posibilitatea de accesare a fondurilor 

europene nerambursabile aferente Planului național de redresare și reziliență în 

cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 — Fondul local, 

O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de 

planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale - 1.2 

Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei: I.1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, fonduri de 

care bugetul local nu dispune.   

3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local: 

- Investiția pentru care dorim să aplicăm în cadrul prezentului proiect este în 

corelare cu un proiect deja implementat la nivel local, precum: „Înființarea 

spațiilor de acces pietonal – trotuare în orașul Valea lui Mihai”. 

4. Corelarea cu proiecte în curs de implementare la nivel local: 

- Investiția pentru care dorim să aplicăm în cadrul prezentului proiect este în 

corelare cu unele proiecte deja implementate la nivel local, precum: „Reducerea 

emisiilor de carbon în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”, „Îmbunătățirea 

calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai” și „Îmbunătățirea 

serviciilor educaționale și a spațiilor publice în orașul Valea lui Mihai”. 
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5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare: 

- Ținând cont de prevederile Ghidului de finanțare se va aplica pentru 6 stații de 

încărcare a vehiculelor electrice, totodată se va aplica la investiția privind 

elaborarea/actualizarea in format GIS a PUG si PMUD, se vor reabilita 

energetic clădirile publice din proprietatea UAT si nu in ultimul rând se va 

aplica pentru realizarea de piste de biciclete. 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: 

- După implementarea proiectului, care conține doua activităţi mari din punct de 

vedere al categoriilor TIC, respectiv înființarea unui sistem de tip e-Ghiseu 

incluzând hardware-le necesare funcţionării si un sistem GIS destinat atât 

populației pentru informare cât si aparatului de specialitate al primarului astfel 

încât cu ajutorul unei drone performante se va putea actualiza periodic 

(săptămânal, lunar, ori de cate ori se considera necesar) harta localității, măsură 

prin care vor putea fi identificate construcțiile ilegale, depozitările de deșeuri 

ilegale si altele asemenea, contribuind astfel la o eficienta sporita a activității 

personalului instituției. 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor: 

- Proiectul se pliază perfect pe cerințele ghidului de finanțare, fiind prevăzut in 

SDL 2021-2027 al Orașului. 

8. Descrierea procesului de implementare: 

- Constituirea echipei de implementare 

- Contractarea serviciilor de consultanţă 

- Contractarea serviciilor de proiectare 

- Recepția documentațiilor 

- Organizarea procedurilor de achiziție pentru înființarea sistemelor funcționale 

- Semnarea contractului/contractelor 

- Derularea contractului/contractelor 

- Recepția sistemelor 

- Închiderea proiectului si decontarea cheltuielilor 

- Raportarea finala către finanțator 

9. Maturitatea proiectului: 

- Există contract de servicii de consultanta si studiu de piață prealabil pentru 

sisteme si echipamentele necesare implementării proiectului. 
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