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                                   H O T Ă R Â R E

privind asigurarea cofinan ării proiectului intitulat ț ”Sprijin pentru pregătirea aplica iei deț
finan are i a documenta iilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare aț ș ț

infrastructurii de apă i apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, ș
în perioada 2014-2020”

            Analizând proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinan ării proiectului intitulat ”Sprijinț
pentru pregătirea aplica iei de finan are i a documenta iilor de atribuire pentru proiectului regionalț ț ș ț
de dezvoltare  a  infrastructurii  de  apă  i  apă  uzată  din zona de  nord vest  a  judeţului  Bihor,  înș
perioada 2014-2020”,ini iat de primarul comunei;ț
           Văzând  referatul  de  aprobare  nr.1.298 din  13  martie  2020 al  domnului  Kosztandi
Mihai,primarul comunei,
            inând seama de raportul compartimentului de resort cu nr.1.299 din 13 martie 2020 iȚ ș
raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere prevederile:
              -art.10 lit.b) i art.12 lit.a) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă i  deș ș
canalizare,republicată,cu modificările i completările ultrioare;ș

-art.44  alin.  (2)  lit.h)  din  Legea  nr.51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilită iț
publice,republicată,cu modificările i completările ulterioare;ș

-art.35 alin.(2)  i  (4) din Legea finan elor  publice locale nr.273/2006,cu modificările  iș ț ș
completările ulterioare,

În temeiul dispozi iilor  art. 129 alin.(2)  lit d) coroborat cu alin.7 lit. n),art.139 alin.(3) lit.d)ț
i ale  ș  art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codulț ț

administrativ,
Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 12 voturi „pentru” ș ș ț

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1.  Se  aprobă  asigurarea  cofinan ării  proiectului  intitulat  ”Sprijin  pentru  pregătireaț
aplica iei de finan are i a documenta iilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare aț ț ș ț
infrastructurii de apă i apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”,ș
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte Primarul comunei Chi laz.ș

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
 - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor;
 - Primarul comunei Chi laz;ș
 - S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.

                                      
                             Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                                Layos Bertalan
                                                                                                                            Contrasemnează,
                                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                 Ioan Tiriteu
Nr.18 din 13 aprilie 2020.
        


