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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

      pentru modificarea anexei 1 la  HCL nr. 66 di n 30.08.2021 privind participarea la 
„Programului privind cre şterea eficien ţei energetice în cl ădirile publice” pentru 
proiectul: “Cresterea eficientei energetice si gest ionarea inteligenta a energiei 

la Cladirea Primariei din localitatea Ceica judetul  Bihor” 
 

   Având în vedere: 

-proiectul de hotărâre nr. 77 din 04.10. 2022 ,însoțit de  referatul de aprobare 
nr.150  din 04.10.2022 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare; 

        - raportul de specialitate nr.153 din 04.10.2022 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 

Ținând cont de : 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările   

ulterioare; 
Prevederile aferente H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al  documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea 

Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice.ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

          -solicitarea de clarificări publicată la data de 27.09.2022 pe site-ul Administratiei 
Fondului de Mediu pentru modificarea anexei 1 la  HCL nr. 66 din 30.08.2021 privind 

participarea la „Programului privind creşterea eficienţei energetice în clădirile 
publice” pentru proiectul: “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a 

energiei la Cladirea Primariei din localitatea Ceica judetul Bihor” 



 
 
 
 
 
 
          În 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 

 
             Consiliul Local  al comunei Ceica, 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.1 Se modifică anexa nr.1 privind descrierea proiectului si indicatorii tehnico-

economici ai investiției aprobată prin HCL nr. 66 din 30 august 2021, conform anexei 1 și 
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Restul articolelor din HCL nr. 66 din 30 august 2021 rămân în vigoare. 
 
Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Ceica  
 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunica cu: 
-Instituția Prefectului judeţul Bihor, 
-Primarul comunei Ceica, 
-Administrației Fondului de Mediu, 
-Afișare  public 
-Monitorul oficial local 
 

 

 

Președinte de ședin ță                                                  Contrasemneaz ă 

                                                                     Secretar general al comunei Ceica  

       Jurcu ț Vasile Ionel                                                Dorel Octavian Goldea 

 

  Nr.72  din 05 octombrie   2022. 

 

Consilieri total-13 
Nr.consilieri prezenţi -  9 

Hotărâre adoptată cu: 8 voturi pentru 
și 1 vot împotriuvă 

 



 


