ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții:
reabilitarea acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4
și realizarea pavajului în curte, achiziționarea de echipamente necesare pentru
Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie
din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat
favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 2569 din 12 iunie 2019
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai
și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de
investiții: reabilitarea acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai corp C1 şi corp C4 și realizarea pavajului în curte, achiziționarea de echipamente
necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet
Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai,
- Raportul de specialitate nr. 2570 din 12 iunie 2019 întocmit de către
responsabilul urbanism din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai,
- prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.161/2014 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Bihor pentru perioada 2014 – 2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.50/2019 privind aprobarea
bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.35/2016
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Valea lui Mihai, 20152020,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Agenţiei de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Bihor, nr. 3/2019;
În baza art. 12, art. 14, alin. 36 alin. (2) lit. b) şi c) și alin. (4) lit. d) și e),
respectiv art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), coroborate cu art.45 și art.115 alin.(1) lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui
Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării
obiectivelor de investiții: reabilitarea acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1
Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4 și realizarea pavajului în curte, achiziționarea de
echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi
Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai, prevăzut în
Anexa – care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se împuternicește Primarul Orașului Valea lui Mihai ca în numele și pe
seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai să semneze Acordul de parteneriat prevăzut în
Anexa la prezenta hotărâre.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Orașului Valea lui Mihai.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Primarul Orașului Valea lui Mihai;
- Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor
- Serviciul de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură şi Biroul bugetcontabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea
lui Mihai,
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Popa Florin-Viorel
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.50 din 13 iunie 2019
Consilieri locali în funcţie:
17
Consilieri locali prezenţi:
15
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU
- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXA
la Hotărârea nr.50/13 iunie 2019

ACORD DE PARTENERIAT
În conformitate cu prevederile:
- art. 12, art. 14, alin. 36 alin. (2) lit. b) şi c) și alin. (4) lit. d) și e), respectiv
art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), coroborate cu art.45 și art.115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.161/2014 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Bihor pentru perioada 2014 – 2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.50/2019 privind aprobarea
bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.35/2016
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Valea lui Mihai, 20152020,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Agenţiei de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Bihor, nr. 3/2019;
Pentru reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este
cea de școală, proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, membru fondator al
Asociației de dezvoltare intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului
Bihor”, Părțile au convenit încheierea prezentului Acord de Parteneriat - denumit în
continuare Acord - după cum urmează:
Art.1: Părțile Acordului:
1. Asociația de dezvoltare intercomunitară Agenția de Dezvoltare Durabilă a
Județului Bihor”, cu sediul în municipiul Oradea, str. Calea Aradului, nr. 2, județul
Bihor,
cod
poștal
410223,
C.U.I.
35363874,
cont
___________________________________ deschis la Trezoreria ________ legal
reprezentată prin director executiv dl. VITÁLYOS BARNA, în calitate de lider –
partener în prezentul Acord,
Și
2. Orașul Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revoluției,
nr.2, județul Bihor, cod poștal 415700, cod fiscal 4550570, cont ___________________
deschis la Trezoreria Marghita, legal reprezentată prin Primar – dl. NYAKÓ IOZSEF,
în calitate de partener în prezentul Acord
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Au convenit următoarele:
Art. 2: Obiectivele Acordului:
(1) Realizarea obiectivului de investiții: reabilitarea acoperișului corp C1, corp C4 al
imobilului – construcţie, înscris în CF nr. 50234 - Valea lui Mihai din cadrul Liceului
Tehnologic nr.1 Valea lui Mihai și realizare pavaj în curtea şcolii.
(2) Realizarea obiectivului de investiții: achiziționarea de echipamente necesare pentru
Atelier Comerț (echipamente computerizate) din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Valea
lui Mihai.
(3) Realizarea obiectivului de investiții: achiziționarea de diverse echipamente necesare
pentru Atelier Lăcătuşerie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Valea lui Mihai.
(4) Realizarea obiectivului de investiții: achiziționare de diverse echipamente pentru
Cabinet Ospătar din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Valea lui Mihai.
(5) Realizarea obiectivului de investiții: achiziționare de diverse echipamente pentru
Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Valea lui Mihai.
Echipamentele propuse a fi achiziţionate sunt prevăzute în Anexa – parte integrantă din
prezentul Acord.
Art.3: Durata Acordului
Perioada de valabilitate a prezentului acord de parteneriat este cuprinsă între data
semnării acordului de către ambele părți și până la momentul realizării integrale a
obiectivului de investiții (recepția finală a lucrărilor, recepția bunurilor, recepția
serviciului, etc. după caz)
Art.4: Roluri și responsabilități în implementarea Proiectului
(1) În scopul realizării obiectivelor Acordului, Asociației de dezvoltare
intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”, respectiv U.A.T.
Oraşul Valea lui Mihai, au următoarele responsabilități, descrise în tabelul de mai jos:
Organizația

Roluri și responsabilități

Agenția de
Dezvoltare
Durabilă a
Județului Bihor

Roluri și activități principale:
- finanțarea obiectivelor de investiții identificate
la art.2 din prezentul Acord până la suma de 450.000
lei la care se adaugă TVA
- participarea la procedurile comune ocazionate
de achiziția publică efectuate în scopul realizării
obiectivelor de investiții prevăzute la art. 2 ale
prezentului Acord, conform dispozițiilor art. 44 din
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare, proceduri care
urmează a fi efectuate în comun de către U.A.T.
Oraşul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare
Durabilă Bihor,
- aprobarea documentației/documentațiilor de
atribuire pentru achizițiile efectuate în scopul
realizării obiectivului de investiții;

Valoarea
estimată
450.000 lei
la care se
adaugă
T.V.A.
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- desemnarea unui membru în comisiile de
evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de
atribuire organizate pentru realizarea obiectivului de
investiții, proceduri care urmează a fi efectuate de
către U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai atât în nume
propriu cât și în numele și pe seama autorității
contractante A.D.D. Bihor;
- urmărirea modului de realizare a lucrărilor
necesare realizării obiectului de investiții;
- desemnarea unui reprezentant (membru sau
expert cooptat) în comisiile de recepție
(parțială/finală după caz) a produselor/ serviciilor/
lucrărilor achiziționate în scopul realizării
obiectivului de investiții;
Roluri și activități principale:
- întocmește documentația/documentațiile de
U.A.T. Oraşul
Valea lui Mihai atribuire pentru achizițiile de lucrări/servicii/bunuri,
după caz, efectuate în scopul realizării obiectivelor
de investiții;
- efectuează procedurile comune ocazionate de
achiziție publică în scopul realizării obiectivelor de
investiții prezentate în art. 2 ale prezentului Acord,
conform dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, proceduri care urmează a fi
efectuate în comun de către U:A:T Oraşul Valea lui
Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor,
- desemnează membrii în comisiile de evaluare
a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire
organizate pentru realizarea obiectivului de investiții,
proceduri care urmează a fi efectuate de către U.A.T.
Oraşul Valea lui Mihai atât în nume propriu cât și în
numele și pe seama autorității contractante A.D.D.
Bihor;
- urmărește modul de realizare a lucrărilor
necesare realizării obiectului de investiții;
- desemnează membrii în comisiile de recepție
(parțială/finală
după
caz)
a
produselor/
serviciilor/lucrărilor achiziționate în scopul realizării
obiectivului de investiții;
Art.5: Drepturile și obligațiile Partenerilor
A.
Drepturile și obligațiile specifice Asociației de Dezvoltare Durabilă în calitate
de liderul – partener
(1) Liderul - partener are dreptul să solicite partenerului din prezentul Acord furnizarea
oricăror informații, documente în scopul realizării obiectivelor de investiții în
conformitate cu art. 2 ale prezentului Acord.
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(2) În cazul unui prejudiciu, membrii asocierii răspund solidar pentru prejudiciile
realizate de către oricare dintre părțile prezentului Acord.
B. Drepturile și obligațiile specifice ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai – Partener
U.A.T. Orașul Valea lui Mihai în calitate de Partener are dreptul să solicite părților
prezentului Acord informații și documente în scopul realizării obiectivelor de investiții
în conformitate cu art. 2 ale prezentului Acord.
Art.6: Plăți
(1) Liderul de parteneriat și partenerul își cuprind în bugetul propriu sumele necesare
creditelor de angajament și creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii
corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect asumate conform prevederilor
prezentului Acord;
(2) Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor asigură finanțarea tuturor
lucrărilor/serviciilor/bunurilor, după caz, în scopul realizării obiectivelor de investiții în
conformitate cu art. 2 ale prezentului Acord., în limita sumei de 450.000 lei, la care se
adaugă T.V.A.
Art.7: Răspunderea membrilor parteneriatului
(1) În cazul unui prejudiciu răspunderea este solidară între parteneri în cazul în care
prejudiciul cauzat este legat de implementarea activităților proiectului și/sau
îndeplinirea obiectivelor acestuia.
(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului notificările și titlurile de creanță
se emit pe numele entității care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform
legislației în vigoare. Liderul - parteneriat are obligația notificării membrilor
parteneriatului cu privire la prejudiciile/neregulile apărute.
Art.8: Dispoziții finale
(1) Orice modificare a prezentului Acord va fi valabilă numai atunci când este convenită
de către ambele părți ale Acordului, consemnată în scris, prin act adițional la prezentul
Acord.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord sau în legătură cu el, părțile
vor încerca a le soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil
vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente.
(3) Părțile sunt de acord că prezentul Acord este guvernat de legea română.
Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un
original pentru cererea de finanțare.
LIDER - PARTENER
AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
A JUDEȚULUI BIHOR,
prin
_______________

PARTENER,
U.AT. VALEA LUI MIHAI
prin
PRIMAR
________________
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ANEXA
la Acordul de parteneriat

NECESAR CABINET GASTRONOMIE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DENUMIRE

Buc

Casa de marcat
Soft pentru servire
Rafturi specifice
Mese
Set farfurii (12 buc)
Set tacâmuri (12 buc)
Obiecte de inventar (feţe de masă,tăvi,
măsuţă cu roti etc.}
Mese
Scaune
Shaker
Robot de bucătărie
TOTAL

1
1
3
6
3
3

Preţ
- lei 568,80
474,00
213,30
3.792,00
1.422,00
568,80
4.740,00

28
29
1
1

5.688,00
4.740,00
89,00
150,00
22.445,60

NECESAR CABINET OSPATAR
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DENUMIRE
Cărucior de patiserie 16 nivele
Distribuitor farfurii calde
Vitrina frigorifica
Espresor cafea
Mașina cuburi de gheaţa
Cărucior de prezentare - servire
Dispozitiv de încălzit supe
Set tăvi servire 4 set
Câni si ceainice 2 set
Aragaz +cuptor electric
Tăvi 5 buc
Vesela 3 buc
Tigăi 3 buc
Oala 2 set
Chiuveta inox
Blat de lucru 2buc
Faianța+ gresie 10 + 10 m2
Pahare pentru aperitiv 75 si 150 ml - set
Pahare pentru vin roșu - set
Pahare pentru apa - set

Buc
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Preţ
- lei 931,69
4.384,50
2.981,46
1.400,00
1.000,00
1.594,97
642,59
216,00
116,52
2.609,10
500,00
300,00
300,00
322,00
512,00
500,00
1.180,00
808,00
139,00
60,00
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21
22
23
24
25
26

Cupe si flute pentru șampanie - set
Pahare pentru coniac - set
Pahare pentru bere - set
Pahare pentru băuturi răcoritoare - set
Căni pentru apă şi vin - set
Pahare pentru băuturi in amestec - set
TOTAL

1
1
1
1
1
1

58,69
139,80
155,88
264,00
143,88
46,32
21.306,40

ATELIER DE LACATUSERIE
COD

DENUMIRE

Buc

TI RCS001A

Trusa de scule pentru lăcătuș
Set instrumente de măsura
Scule si unelte de lăcătușerie
- aparat pentru nituit
- raportor mecanic
- foarfeca manuala 225 mm
- trusa de pile-3buc.
- trusa filiere
- trusa tarozi
- trusa burghie
- fierăstrău manual
- ciocan de lăcătușerie cu coada 0,5 kg
- ciocan de lăcătușerie 1 kg.
- ac de trasat 150 mm
- punctator pt. metal 5x150 mm
Polizor OPTI GU 20(230V)
TOTAL

2
1
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
5
5

97739

1

Preţ
- lei 3.332,00
11.195,52
309,40
571,20
285,60
547,40
404,60
975,80
238,00
404,60
238,00
285,60
71,40
119,00
1.428,00
20406,12

CABINET COMERŢ
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire produs
Cântar electronic
Calculator
Videoproiector
Aparat pentru etichetarea mărfurilor
Casa de marcat
TOTAL

U.M
3
6
2
2
2

Valoare
lei
4.284,00
18.564,00
4.426,00
2.856,00
3.808,00
33.938,00

Total general: 98. 095,92 lei + TVA
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