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HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
tehnico
și a devizului general,.reprezentând
general
valoarea investiției pentru obiectivul,,ALIMENTARE CU APĂ COTIGLET,COMUNA
CEICA,JUDEȚUL
UL BIHOR
BIHOR.”, depus pentru finantare in cadrul FONDULUI DE
DEZVOLTARE SI INVESTITII, la COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI
PROGNOZĂ – CNSP

Având în vedere :Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a
proiectului primarului comunei domn
domna Șovre Ana Livia , raportul de specialitate al
doamnei consilier Bar Ivan Maria ;
În conformitate cu :
- prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273 privind finanțele
finan ele publice locale, cu
modificările șii completările
completările ulterioare , ale art.IV alin.(1) din OUG NR.6/2017
pentru modificarea și completarea
completarea unor acte normative, precum și pentru
stabilirea unor măsuri
suri privind realizarea investi
investițiilor finanțate
ate din fonduri publice,
aprobată cu modificări
ări și completări
ri prin Legea nr.250/2017 , cu modificările
modific
ulterioare ,
- prevederile art.38 alin.(3) din
din OUG. NR.90/2017 privind unele măsuri
m
fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative șii prorogarea unor
termene, aprobată cu complet
completări
ri prin Legea nr.80/2018, cu modificările
modific
și
completările ulterioare ,
-Ținând
inând cont de Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata 2010
2010.

-Ordonanță de Urgență
ță nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea
unor măsuri
suri în domeniul investiţiilor
investi
publice şi a unor măsuri
suri fiscal
fiscal-bugetare,
modificarea şii completarea unor acte normative şii prorogarea unor termene
- Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a art.1-10
10 din Ordonanță de
Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri
m
în
domeniul investiţiilor
iilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

În baza prevederilor art.129 , alin 4 lit.(d), și art 139 alin.(1) din OUG
NR.57/2019, privind Codul Administrativ
Consiliul Local al comunei. Ceica,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul,, ALIMENTARE
CU APĂ COTIGLET,COMUNA COMUNA CEICA ,JUDEȚUL BIHOR.”, depus pentru
finantare in cadrul FONDULUI DE DEZVOLTARE SI INVESTITII, la COMISIA
NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ - CNSP
Art .2. Se aproba devizul general reprezentând valoarea totala a investiției
(buget de stat si buget local)pentruobiectivul„ ALIMENTARE CU APĂ
COTIGLET,COMUNA CEICA ,JUDEȚUL BIHOR.”.”conform anexei nr.1 (devizul).
Art .3. Prezenta se comunica cu:
- Institutia Prefectului - județul Bihor
- COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ - CNSP
- Primarul comunei Ceica
- La dosar
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Ceica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MARIANA

CORB

Nr.65 din 31 iulie 2019.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

DOREL OCTAVIAN GOLDEA

Consilieri Total – 13,
Nr.consilieri prezenţi - 12
Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru

