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H  O  T  Ă  R  Â  R  E   

privind aprobarea documenta ţiei tehnico-economica  (faza D.a.l.i) şi a 
indicatorilor tehnico-economici in proiectul intitu lat “Cresterea eficientei 

energetice a infrastructurii de iluminat public din  comuna Ceica, Judetul Bihor”                        
 
Luând în dezbatere:  
 

        -Proiectul de hotărâre nr.64/17.08.2022,însoțit de referatul  de aprobare al 
Primarului comunei Ceica cu nr. 126 din 17.08.2022, cu privire la proiectul intitulat 
“Cresterea eficientei energetice a infrastructurii d e iluminat public  din comuna 
Ceica, Judetul Bihor ”, depus spre finanţare în cadrul Programului privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat prin AFM ;în faza 
D.A.L.I, 
            -raportul compartimentului achiziții publice  cu nr.130 din 17.08.2022,  

                                -   Avizul   Comisiei  de specialitate 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 2010 

Având în vedere: 
- ORDIN nr. 1.947 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a  

Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 
public 

- prevederile art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), e) , alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b), alin 
(9), lit a, precum si ale art. 139 alin 1,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanta 57/2019 
privind Codul administrativ,  
 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CEICA, 

 
H O T Ă R Â Ș T E : 



 
 

 
Art. 1.  Se aprobă acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei 

financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de 
AFM, ale investitiei“Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public  
din comuna Ceica , Judetul Bihor”, conform Anexei (devizului general)care face parte 
integranta din hotarare 

Art.2  Se aprobă documentaţia tehnico-economica (faza D.a.l.i) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a 
infrastructurii de iluminat public  din comuna Ceic a, Judetul Bihor ”, inclusiv 
anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana 
desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea, prin dna. ȘOVRE ANA 
LIVIA, in calitate de primar al comunei Ceica.  

Art.4.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul comunei Ceica , judeţul Bihor.  

Art. 5      Prezenta se comunica cu : 
- Institutia Prefectului – Judetul Bihor 
- Se aduce la cunostinta publica , prin afisare ; 
- Un exemplar la dosar 
- Monitorul oficial local 
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