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H  O  T  Ă  R  Â  R  E   
 

            privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  și  a devizului general după 
încheierea procedurilor de aciziție publică pentru obiectivul de investiție   :”MODERNIZARE 
ILUMINAT PUBLIC STRADAL,ÎN  COMUNA CEICA”. 
 
 Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare al proiectului  prezentat de d-na 
Șovre Ana Livia-primarul comunei Ceica, prin care solicită Consiliului local  Ceica adoparea de   
hotărâri de consiliu pentru aprobarea    indicatorilor tehnico-economici  și  a devizului general după 
încheierea procedurilor de aciziție publică pentru obiectivul de investiție   :”MODERNIZARE 
ILUMINAT PUBLIC STRADAL,ÎN  COMUNA CEICA”, și comunicarea acesteia la MDRAP 
București,raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local,        
                 În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata 2010 
          În temeiul art.44 din  Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările 
ulterioare, precum și OUG nr.28/2013 , 
          În temeiul prevederilor art. 129,alin.2,lit.d),alin.6,lit.d ,alin.7,lit.n,art.139,alin.3 ) și  
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  indicatorilor tehnico-economici  și  a devizului general după încheierea 
procedurilor de aciziție publică pentru obiectivul de investiție   :”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC 
STRADAL,ÎN  COMUNA CEICA”,conform devizului  general  întocmit . 
             TOTAL GENERAL din care:544.684,68   lei 
                                  Buget stat:516.513,24  lei 
                                    Buget local:28.171,44 lei 
      Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza d-na Șovre Ana Livia, 
primar, în calitate de reprezentant legal. 
        Art.  3.- Prezenta hotărâre se comunică: 

          -Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 
      -Primarului Comunei Ceica, 
      -Consiliul Județean Bihor 

                    -MDRAP, 
      -La dosar. 
 

 
               Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează 
                                                                                                     Secretar general  
           Mariana Corb                                                         Dorel Octavian Goldea  
 
 
 Nr.79  din  30  august  2019.                                                                           Consilieri Total  – 13,  

                                                                                                 Nr.consilieri prezenţi -  12 
                   Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru 


