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H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre
Administrația
ia Bazinală de Apă CRIȘURI șii Unitatea administrativ teritorială:
teritorial
Comuna Ceica
Consiliul local alcomunei Ceica,județul Bihor întrunit în ședință
ță ordinară
ordinar în data de
21 noiembrie 2019;
referatul de aprobare al proiectuluia
proiectuluia primarului comunei Ceica
Având în vedere:-referatul
înregistrat cu nr.243/14.11.201
.2019.;
-raportul
raportul compartimentului de specialitate cu nr.244/1411.2019
nr.
-avizul
avizul comisiei de specialitate a consiliului local.
local.-prevederile
prevederile art.4 şi art.6 din Legea
nr.52/2003 privind transparenţa
transparen decizională în administraţia publică;
ă;-prevederile
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele
finan ele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;-prevederile
prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.107/1996 a apelor, cu modific
modificările și
completările ulterioare;
-prevederile
prevederile art.8 lit.k) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea
gospod rirea localităților
localit
urbane
și rurale aprobată cu modifică
modificări și completări
ri prin Legea nr.515/2002;nr.515/2002;
-prevederile art.129 ,alin.(1),
alin.(1), alin.(2) lit. “b”, şi alin.(4)
lit.”f,art.139,alin.1,alin.3,lit.f,art.196,alin.1,lit.a)
alin.3,lit.f,art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Acordul cadru de parteneriat privind colaborarea dintre
Administrația Bazinală de Apă
ă CRIȘURI
CRI
șii Unitatea administrativ teritorială:
teritorial Comuna Ceica
pentru îndeplinirea în comun a proiectului ”REGULARIZARE VALE ŞI CONSTRUC
CONSTRUCŢIE POD
ÎN LOCALITATEA COTIGLET, COMUNA CEICA”, eligibil în cadrul Programelor.Companiei
Programelor.
Naționale de Investiții ”C.N.I.”-S.A.
S.A. și/sau Programul Național
ional de dezvoltare locală,
local
subprogramelor prevăzute
zute la art.5 lit.e) șii f) din Normele Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței
Ordonan de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului național
ional de dezvoltare locală,
local , aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013
nr.1851/201
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței
Ordonan de urgență a Guvernului nr.28/2013
pentru aprobarea programului național
na
de dezvoltare locală,, denumite în continuare
Programe.

Art.2.Se împuternicește primarul comunei Ceica d-na Șovre Ana Livia pentru
semnarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală
de Apă CRIȘURI și Unitatea administrativ teritorială: Comuna Ceica pentru îndeplinirea în
comun a proiectului ”REGULARIZARE VALE ŞI CONSTRUCŢIE POD ÎN LOCALITATEA
COTIGLET, COMUNA CEICA”, eligibil în cadrul Programelor.Companiei Naționale de
Investiții ”C.N.I.”-S.A. și/sau Programul Național de dezvoltare locală, subprogramelor
prevăzute la art.5 lit.e) și f) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013 pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea programului național de dezvoltare locală, denumite în continuare Programe.

.Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
-ABA Crișuri
-Compartiment buget-Contabilitate
-site: www.primariaceica.ro;

CONTRASEMNEAZĂ

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VLAD FLORE

Nr.100 din 21 noiembrie 2019.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
DOREL OCTAVIAN GOLDEA

Consilieri total=13
Nr.consilieri prezenţi - 13
Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru

