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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

privind participarea la “Programului privind cre şterea eficienţei energetice şi gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru proiectul:   

„Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Cladirea Primariei din 
localitatea Ceica judetul Bihor” 

 
 Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 54  din 26.08. 2021,însoțit de  referatul de aprobare nr.148  din 
26.08.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 
- raportul de specialitate nr.155 din 26.08.2021 intocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica 
       -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului 
- Ordinul 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind creşterea 
eficientei energetice şi gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati 
de invatamant; 
- Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 147 din 21.04.2021 privind 
deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind creşterea 
eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi 
de învăţământ  
-In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
- In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 
lit.ee)   art.196,alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al 
Ceica 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale obiectivului. 
Art.2. Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este selectat spre 

finantare și se desemnează reprezentantul legal al comunei Ceica care este potrivit legii primarul 
acesteia dna. Șovre Ana Livia pentru relatia cu autoritatea contractantă. 

Art. 3 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului din bugetul local al 
comunei Ceica. 

Art. 4 Se angajează privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și 
derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 



legale în vigoare privind achizițiile publice. 
Art. 5 Se aprobă documentația tehnico – economică și indicatorii tehnico – economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul cu 
denumirea: ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Cladirea 
Primariei din localitatea Ceica judetul Bihor”.  

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Ceica. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunica cu: 
Instituția Prefectului judeţul Bihor, 
Primarul comunei Ceica, 
Consiliul județean Bihor 
Administrației Fondului de Mediu, 
Afi șare în locuri publice 
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Nicoară Ioan Costel                                             DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nr.66  din 30 august   2021. 
 

Consilieri total-13 
Nr.consilieri prezen ţi -  12 

Hotărâre adoptat ă cu: 12 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


