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H  O  T  Ă  R  Â  R  E   

 
          privind aprobarea cererii de finantare si  a devizului general estimativ 
pentru proiectul: ,, "ALIMENTARE CU APA IN LOCALITA TEA COTIGLET, 
COMUNA CEICA, JUDEȚUL BIHOR" 
 
 
 
 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.63/23.09.2021 ,însoțit de  referatul de 
aprobare nr.163/23.09.2021 prezentat de d-na Șovre Ana Livia-primarul comunei 
Ceica, prin care solicită Consiliului local  Ceica adoparea de   hotărâri de consiliu 
pentru  aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul: 
,, "ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA COTIGLET, COMUNA CEICA, 
JUDEȚUL BIHOR" 
  
- Ordonanta de Urgenta Nr. 95/03.09.2021 pentru aprobarea Programului național de 
investiții „Anghel Saligny”,  publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 
I, Nr. 849/6.IX.2021; 
- Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 
alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, publcat in 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 910/22.IX.2021; 
-Ordin pentru aprobarea standardeqlor de cost aferente obiectivelor de investitii 
prevazute l art. 4, alin (1) , lit a-c din OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”; 
 
          În temeiul art.44 din  Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările 
și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa           pentru  elaborarea   actelor normative, republicata în anul  2010, 
         Văzând Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
nr.171/23.09.2021 ,precum și raportul de avizare al 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 prevederile art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.n),art.139 alin (1) 
art.196,alin.1,lit.a  din Codul administrativ,  
 



   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art. 1 Se aprobă cererea de finantare pentru proiectul intitulat: "ALIMENTARE 
CU APA IN LOCALITATEA COTIGLET, COMUNA CEICA, JUDEȚUL BIHOR", 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

 
Art. 2 Se aprobă devizul general estimativ pentru proiectul intitulat: 

"ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA COTIGLET, COMUNA CEICA, JUDEȚUL 
BIHOR" , conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

 
Art. 3  Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului din bugetul 

local al comunei Ceica. 
 
Art. 4   Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Ceica. 
 
Art.  5    Prezenta hotărâre se comunica cu: 
Instituția Prefectului judeţul Bihor, 
Primarul comunei, 
Consiliul județean Bihor 
Administrației Fondului de Mediu, 
Afișare în locuri publice 

 
 

 
 
 

Preşedinte de şedin ţă                                                   Contrasemneaz ă 
          Secretar general al comunei,
    
Nicoar ă Ioan Costel                                                        Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.74 din 29 septembrie  2021.                                                 Consilieri Total  – 13  
                                                                                              Nr.consi lieri  prezen ți 10  
                                                                                      Nr.consilieri  v oturi pentru 10 

        
 
 
 
 

 


