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H O T Ă R Â R E 
 
 

               privind aprobarea indicatorilor tehn ico-economici   pentru obiectivul de 
investi ție stadiu SF  :”Extindere re țea de apă pe strada FN (zona Biserica 
Pentricostal ă ) din localitatea Du șești ,,comuna CEICA,jude țul Bihor         

 
    
            Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 83 din 21.10. 2022,însoțit de  referatul de aprobare nr.158 din 
21.10.2022 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.166 din 21.10.2022  intocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, 
       -ținând cont de Studiul de fezabilitate întocmit de SC DUMA PROIECT SRL                 

pentru obiectivul de investiție   :”Extindere rețea de apă pe strada FN (zona Biserica 
Pentricostală ) din localitatea Dușești ,,comuna CEICA,județul Bihor        

 
       -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 

 
               În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicata în anul  2010, 
            - prevederile art.  41, art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice. 
             - prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
             - luând în considerare prevederile HG 907/2016, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 
investiții finanţate din fonduri publice publice și prevederile HG 363/2010 actualizată 
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri 
publice.  

             - ținând cont de adresa  nr.37546/05.10.2022 a SC Compania de Apă Oradea SA care 
solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiție   
:”Extindere rețea de apă pe strada FN (zona Biserica Pentricostală ) din localitatea 
Dușești ,,comuna CEICA,județul Bihor  ,      

             - Nota de Fundamentare  nr.37546 /05.10.2022 a SC Compania de Apă Oradea 
SA,aprobată de primarul comunei Ceica,precum și procesul-verbal  nr.35834 /21.09.2022 
întocmit de compartimentul tehnic al  SC Compania de Apă Oradea SA, 

               În temeiul art. 129 alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 1 si 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  aprob ă  indicatorii  tehnico-economici   pentru obiectivu l de 
investi ție  stadiu SF :”Extindere re țea de apă pe strada FN (zona Biserica 
Pentricostal ă ) din localitatea Du șești ,comuna CEICA,jude țul Bihor  ,conform 
Studiului  de fezabilitate întocmit de SC DUMA PROI ECT SRL  anexa la prezenta 
hot ărâre și care face parte integrant ă din prezenta hot ărâre.   

    
      Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezent ei hot ărâri se încredinteaza d-na Șovre 
Ana Livia, primar, în calitate de reprezentant lega l. 
        Art.  3.- Prezenta hot ărâre se comunic ă: 

          -Institu ţiei Prefectului-Jude ţul Bihor, 
      -Primarului Comunei Ceica, 
      - SC Compania de Ap ă Oradea SA 
      -La dosar. 
      - Monitorul oficial local 
 
 
 
 

Preşedinte de şedin ţă                                                             Contrasemneaz ă 
                   Secretar General,  
  
      Jurcu ț Vasile Ionel                                                           Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
Nr.78 din 27 octombrie  2022.                 
                                                                                                               Consilieri total-13 
                                                                                                     Nr.consilieri prezen ți-13 
                                                                                Hotărâre adoptat ă cu 12 voturi pentru  
                                                                                          și  1 ab ținere 
  
 
 


