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                                                               H O T Ă R Â R E
privind  achitarea  valorii  ultimei  cereri  de  tragere  ,  a  contribu iei  proprii  i  a  cheltuielilorției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor
neeligibile în termen de maximum 12 luni pentru lucrarea “Realizare re ea de canalizare i sta ieției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
de epurare în comuna Chi laz”și a cheltuielilor
                              

                      Analizând proiectul  de hotărâre privind   achitarea valorii ultimei cereri de
tragere , a contribu iei proprii i a cheltuielilor neeligibile în termen de maximum 12 luni pentruției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor
lucrarea “Realizare re ea de canalizare i sta ie de epurare în comuna Chi laz,ini iat de primarulției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
comunei;        
                      Având în vedere referatul de aprobare Nr.5.599 din 10 decembrie 2020 al
primarului comunei;
                      Văzând raportul de specialitate nr.5.600 din 10 decembrie 2020 i raportul deși a cheltuielilor
avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei;
                      inând seama de art.15 alin.(5) din Ordinul Ministerului Mediului i PădurilorȚinând seama de art.15 alin.(5) din Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor și a cheltuielilor
nr.1450/2010 pentru aprobarea Ghidului de finan are a Programului vizând protec ia resurselorției proprii și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
de  apă,sisteme  integrate  de  alimentare  cu  apă,sta ii  de  tratare,canalizare  i  sta ii  deției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
epurare,modificat i completat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.512/2018,și a cheltuielilor
                      În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a),art.139 alin.ției proprii și a cheltuielilor
(3) lit.a) i ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.196/2019 privindși a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
Codul administrativ,
                       Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ordinară,și a cheltuielilor și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor

                                                           H O T Ă R Ă  T E:Ș T E:
                       
                        Art.1.- Se aprobă achitarea valorii finan ate de Fondul pentru Mediu la ultimației proprii și a cheltuielilor
cerere de tragere , achitarea contribu iei proprii i a cheltuielilor neeligibile aferente facturilorției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor
fiscale prezentate la ultima cerere de tragere,în termen de maximum 12 luni de la data ultimului
ordin de plată emis de Autoritate pentru obiectivul de investi ii ției proprii și a cheltuielilor “Realizare re ea de canalizare iției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor
sta ie  de  epurare  în  comuna  Chi laz”   ,în  cadrul  contractului  de  finan are  nerambursabilăției proprii și a cheltuielilor și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
nr.42/27.03.2012  încheiat cu Administra ia Fondului pentru Mediu.ției proprii și a cheltuielilor
                        Art.2.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local i se comunică:și a cheltuielilor
                                  -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ției proprii și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
                                  -Administra iei Fondului pentru Mediu;ției proprii și a cheltuielilor
                                  -primarului comunei Chi laz.și a cheltuielilor
                                 
                                      Pre edinte de edin ă,și a cheltuielilor și a cheltuielilor ției proprii și a cheltuielilor
                                             Mihai Kosztandi
                                                                                                                   Contrasemnează,
                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                       Ioan Tiriteu
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