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

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, 

inclusiv transpunerea în format GIS, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.4 – 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și  

de planificare urbană 
 

 

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.38/PH/24 

mai 2022, privind participarea Orașului Valea lui Mihai, în cadrul proiectului: Actualizarea 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Valea lui Mihai,Judeţul Bihor, 

inclusiv transpunerea în format GIS, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, 

Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a 

teritoriului și de planificare urbană, 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.20/30 mai 2022, 

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

nr.6/30 mai 2022 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 2897/24 mai 2022 şi Raportul 

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

specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai, nr.2904/24 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 și Administrației, nr.999/2022, 

- art.44 și art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 
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- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai nr.89/2017 privind 

aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Valea lui Mihai , județul 

Bihor actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai nr. 82/2018, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Valea lui Mihai, 

Judeţul Bihor, inclusiv transpunerea în format GIS, în vederea solicitării unei finanțări 

nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – 

Fondul local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

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 Actualizarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, inclusiv 

transpunerea în format GIS în sumă de 270.748,50 lei – fără T.V.A. (55.000 euro – fără 

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

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

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

în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Redresare și reziliență, conform 

legislației în vigoare. 

Art.5: Descrierea sumară a investiției „Actualizarea Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă al Orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, inclusiv transpunerea în 

format GIS” este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6: Se aprobă instalarea unui număr de 6 puncte de reîncărcare pentru 

vehiculele electrice. U.A.T. Orașul Valea lui Mihai asigură amplasamentul stațiilor de 

reîncărcare pentru vehicule electrice (care va presupune și posibilitatea de staționare a 

vehiculelor pe perioada încărcării) precum și toate activitățile și costurile necesare pentru 

punerea în funcțiune a stațiilor. 

Art.7: Se împuternicește Primarul Orașului Valea lui Mihai, să semneze cererea 

de finanțare și toate documentele necesare pentru depunerea și implementarea proiectului. 
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Art.8: Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul 

Orașului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.9: Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică cu: 

 Instituția Prefectului – Județul Bihor,  

 Primarul orașului Valea lui Mihai,  

 Biroul buget-contabilitate, finanțe și Compartimentul management local, 

achiziții publice 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:                                     

             Karsai József-Attila                                   SECRETARUL GENERAL  

                                AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                           Todor Maria 

 

 

 

Nr.48 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.48/31 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.48 din 31 mai 2022 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Planului Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – Fondul 

Local, Investiția I.4 – 

Elaborarea/actualizarea în 

format GIS a 

documentelor de 

amenajare a teritoriului și 

de planificare urbană 

Titlu apel proiect 

 

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Orașului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, inclusiv 

transpunerea în format GIS 

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. 

Din punct de vedere etnografic, Valea lui Mihai se află în 

regiunea etnografică și economică Valea Ierului, regiune în care 

forma de unitate administrativă predominantă este comuna. 

Singurele orașe mici din regiune sunt Valea lui Mihai, respectiv 

Săcuieni. Orașul este un centru economic, social și cultural în 

regiunea Valea Ierului, putând fi considerată 

„capitala”economică, etnografică și culturală a regiunii. 

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. 

Există PMUD aprobat in anul 2017 care necesită actualizare. 
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2. Necesitatea și 

oportunitatea investiției 

pentru care se aplică 

 

 

PMUD al Orașului Valea lui Mihai a fost aprobată în data de 

29 noiembrie 2017, prin HCL nr. 89/2017. PMUD - ul actual 

este elaborat pentru perioada 2016-2030, dar se recomandă 

realizarea unei evaluări periodice la fiecare an, plus o 

actualizare, o evaluare globală la sfârșitul a 5 ani de la 

elaborarea PMUD. 

În cadrul prezentului proiect dorim să solicităm finanțare prin 

I.4 Elaborarea/actualizarea în format digital a 

documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, 

pentru acoperirea cheltuielilor aferente actualizării Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și transcrierea acesteia în 

format GIS, în conformitate cu ghidul de finanțare al 

programului. 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini procesul de 

planificare urbană și teritorială bazată pe principiile de 

dezvoltare durabilă și inteligentă și de spori accesul digital la 

documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. 

Pe lângă obligativitatea legală investiția pentru 

elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană reprezintă o 

necesitate, deoarece acesta va asigura satisfacerea unor cerințe 

și nevoi de utilitate publică ale comunității locale în domeniul 

mobilității și transportului urban, deplasarea fără a fi expuși la 

riscuri personale majore, îmbunătățirea continuă a mobilității și 

calității vieții cetățenilor. Un alt element de necesitate îl con-

stituie digitalizarea la nivelul autorității publice locale în ceea 

ce privește instrumentele de planificare teritorială. 

Necesitatea realizării planurilor de mobilitate urbană durabilă 

este stipulată în art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Oportunitatea investiției rezidă din posibilitatea accesării 

fondurilor nerambursabile în vederea actualizării PMUD, prin 

PNRR Componenta 10-Fond local, Investiția I.4. 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

3. Corelarea cu proiecte deja 

implementate la nivel local 

 

Proiectul Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) și transcrierea acesteia în format GIS pentru 

care dorim să aplicăm în cadrul prezentului apel, investiția I.4. 
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 Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de 

amenajare teritoriului și de urbanism  este în corelare cu un 

proiect deja implementat la nivel local, precum:  

- „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 

4. Corelarea cu proiecte în 

curs de implementare de la 

nivel local 

 

 

Proiectul Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) și transcrierea acesteia în format GIS pentru 

care dorim să aplicăm în cadrul prezentului apel, investiția I.4. 

Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de 

amenajare teritoriului și de urbanism  este în corelare cu unele 

proiecte 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. 

Corelarea cu proiectele  sus menționate reiese din faptul că 

acestea vor fi finalizate în viitorul apropiat, iar efectele  acestora 

vor fi încorporate în proiectul prezent, privind actualizarea 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și transcrierea acestuia 

în format GIS.  

5. Corelarea cu celelalte 

proiecte pentru care se 

aplică la finanțare 

 

 

Se intenționează înaintarea mai multor proiecte în cadrul 

PNRR, pe lângă cele care vizează reabilitarea energetică a unor 

clădiri publice se dorește obținerea finanțării în cadrul 

Investiției I.1.4 Asigurarea infrastructurii pentru tran-sportul 

verde – piste pentru biciclete la nivel local, lungi-mea traseului 

pistei de biciclete fiind estimat la cca. 5 km. 

6. Efectul pozitiv previzionat 

prin realizarea obiectivului 

Obiectivul investiției I.4 Elaborarea/actualizarea în format 

digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de 
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de investiții 

 

 

urbanism este de a sprijini procesul de planificare urbană și 

teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă și 

inteligentă și de spori accesul digital la documentațiile de 

amenajare a teritoriului și de urbanism. 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de 

investiție este asigurarea satisfacerii unor cerințe și nevoi de 

utilitate publică ale comunității locale în domeniul mobilității și 

transportului urban, deplasarea fără a fi expuși la riscuri 

personale majore, îmbunătățirea continuă a mobilității și 

calității vieții cetățenilor. 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-

economice a orașului Valea lui Mihai, deoarece documentațiile 

elaborate vor reprezenta documentele de referință care vor sta la 

baza: investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice 

și private necesare, ridicând nivelul de atractivitate al orașului 

pentru investitori; creșterii calității vieții în zonele urbane și 

rurale; dezvoltării capitalului economic și uman; a accesibilității 

și conectivității la rețele de transport și energie; protejării 

valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural în orașul 

Valea lui Mihai. 

7. Modul de îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

 

 

Îndeplinirea condițiilor aferente investiției I.4 Elabo-

rarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană se vor 

realiza prin alinierea la prevederile Ghidului de finanțare 

astfel încât la finalizarea implementării proiectului Planul 

de Mobilitate Urbană Durabilă să fie în corelare cu 

cerințele acestuia, respectiv în conformitate cu jaloanele 

288 și 315 (care urmează a se aproba, pentru partea de 

documentații care sunt deja finalizate acestea vor fi 

reevaluate); Necesitatea investiției este argumentat și 

detaliat în cadrul prezentei la secțiunea 2. Ținând cont de 

faptul că procedurile de achiziții și contractele de servicii 

au fost realizate recent, în cadrul acestora se prevede 

actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, în 

conformitate cu legislația specifică actuală. 

8. Descrierea procesului de 

implementare 

 

 

Procesul de implementare a proiectului se va derula astfel:  

1. Constituirea echipei de implementare a proiectului 

2. Contractarea serviciilor de consultanță în vederea 

implementării proiectului 
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3. Realizarea procedurilor de achiziție în vederea 

contractării serviciilor de actualizare și transpunere în 

format GIS a PMUD  

4. Încheierea contractelor de servicii pentru actualizare 

PMUD și transpunerea acesteia în format GIS 

5. Actualizarea și transpunerea în format GIS a PMUD  

6. Predarea și primirea documentațiilor 

7. Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare de la 

forurile superioare 

8. Aprobarea documentațiilor prin HCL 

9. Recepția finală a documentației PMUD actualizată  

10. Publicarea documentului PMUD pe pagina web oficială 

al orașului Valea lui Mihai, www.valealuimihai.ro  

11. Documentațiile de amenajarea teritoriului și de 

urbanism vor fi încărcate pe platforma Observatorului 

Teritorial 

12. Decontarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

(periodic pe parcursul implementării proiectului) 

13. Închiderea proiectului cu respectarea cerințelor 

finanțatorului. 

9. Alte informații 

 

 

Maturitatea proiectului: 

- Contract de consultanţă pentru elaborarea documentației 

de finanțare 
 

 

NUME SI PRENUME  ____________________ 

DATA                 ____________________ 

SEMNĂTURA     ____________________ 
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                                                                                 Anexa nr. 2 
                                                                                              la Hotărârea nr.48/31 mai 20022 

 

 

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI 

 

 

Titlu apel de proiect: 

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Valea lui Mihai, 

Judeţul Bihor, inclusiv transpunerea în format GIS 
1. Situația actuală: 

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care să funcționeze ca un document 

managerial de bază în domeniul dezvoltării urbane în materie de mobilitate, al 

Orașului Valea lui Mihai a fost aprobată în data de 29 noiembrie 2017, prin HCL 

nr.892017. PMUD - ul actual este elaborat pentru perioada 2016-2030, dar se 

recomandă realizarea unei evaluări periodice la fiecare an, plus o actualizare, o 

evaluare globală la sfârșitul a 5 ani de la elaborarea PMUD. 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției: 

- În conformitate cu legislația națională în vigoare fiecare UAT are obligația de a 

elabora și periodic a actualiza Planul de mobilitate urbană a unităților în funcție de 

politicile de dezvoltare a acestuia.  

- Pe lângă obligativitatea legală investiția pentru actualizarea și transpunerea în 

format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană 

reprezintă o necesitate, deoarece acesta va asigura satisfacerea unor cerințe și 

nevoi de utilitate publică ale comunității locale în domeniul mobilității și 

transportului urban 

- Oportunitatea investiției rezidă din posibilitatea accesării fondurilor 

nerambursabile în vederea actualizării și transpunerii în format GIS a PMUD, prin 

PNRR Componenta 10-Fond local, Investiția I.4 Elaborarea/actualizarea în format 

GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.  

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” si Dezvoltarea 

infrastructurii locale din surse de la bugetul local. 

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

http://www.recensamantromania.ro/
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- 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”. 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare: 

- Se intenționează înaintarea spre finanțare a altor proiecte prin PNRR care au ca 

scop reabilitarea energetică a clădirilor publice și înființarea de 5 km de piste de 

biciclete. 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: 

- Proiectul va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a orașului 

Valea lui Mihai, deoarece documentațiile elaborate vor reprezenta documentele de 

referință care vor sta la baza: investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile 

publice și private necesare, ridicând nivelul de atractivitate al orașului pentru 

investitori; creșterii calității vieții în zonele urbane și rurale; dezvoltării capitalului 

economic și uman; a accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie; 

protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural în orașul Valea lui 

Mihai.  

7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor: 

- Se vor realiza prin alinierea la prevederile Ghidului de finanțare astfel încât la 

finalizarea implementării proiectului Planul de Mobilitate Urbană Durabilă să fie 

în corelare cu cerințele acestuia. 

8. Descrierea procesului de implementare: 

- Constituirea echipei de implementare din cadrul aparatului de specialitate, care în 

vederea sprijinirii activității vor contracta servicii de consultanță externă pentru 

desfășurarea și implementarea activităților proiectului. 

- Realizarea procedurilor de achiziții 

- Actualizarea PMUD 

- Obținerea avizului pentru PMUD 

- Aprobarea planului de către CL 

- Realizarea obligațiilor finale impuse de finanțator 

- Decontarea finală a cheltuielilor. 

9. Maturitatea proiectului: contract de consultanta pentru elaborarea documentației de 

finanțare semnat 
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