
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZ 

 
 
 

H O T  R Â R E  
cu privire la  modificarea Hot rârii Consiliului local al comunei Chi laz 

nr. 66 din 19 decembrie 2017 privind implementarea proiectului “ACHIZI IONARE UTILAJ 
ÎN COMUNA CHI LAZ,JUDE UL BIHOR” 

  

  

Având în vedere expunerea de motive cu nr.2.745 din 16 mai 2018 a primarului comunei; 

Văzând raportul compartimentului de resort cu nr.2.746 din 16 mai 2018 i avizul favorabil al 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Chi laz; 

inând seama de prevederile  Ghidului Solicitantului pentru măsura M1/6B-Sprijin pentru 

dezvoltarea echilibrată a comunită ii Grupul de Ac iune Locală Bihor; 
Luând în considerare solicitarea de clarificări nr.1631/14.05.2018 a Centrului Regional pentru 

Finan area Investiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare,prin care solicită revizuirea caracteristicilor 
echipamentelor i modificarea Hotărârii Consiliului local nr.66 din 19 decembrie 2017, 

Având în vedere prevederile art.44 al Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale,cu 
modificările i completările ulterioare, 

În temeiul dispozi iilor art.36 alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.d), art. 45 alin. (1) i celor ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările i 
completările ulterioare, 
  

Consiliul local al comunei Chi laz,cu 11 voturi “pentru” din numărul total de 13 consilieri 
locali în func ie i 11 prezen i, 

 
H O T  R  Ş T E: 

 
Art. I. Hotărârea Consiliului local al comunei Chi laz nr.66 din 19 decembrie 2017 privind 

implementarea proiectului  “ACHIZI IONARE UTILAJ ÎN COMUNA CHI LAZ,JUDE UL 
BIHOR”,se modifică după cum urmează: 

1.Art.7 al Hotărârii se modifică i va avea următorul cuprins: 
“Art7.Se aprobă caracteristicile tehnice revizuite ale obiectivului de investiţii intitulat 

„ACHIZI IONARE UTILAJ ÎN COMUNA CHI LAZ, JUDE UL BIHOR”, conform  celor 

prevăzute în memoriul justificativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor; 
  - Primarului comunei Chi laz; 
             - Centrului Regional pentru Finan area Investiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu-Mare. 

 

                                               

                    Pre edinte de edin ă, 
                        Gavril Demjen    

                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                                           Secretar, 

                                                                                                                        Ioan Tiriteu 

 

 

Nr.26 din 22 mai 2018. 
 


