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                                                                H O T Ă R Â R E
privind desemnarea reprezentantului legal  al comunei Chi laz în cadrul proiectului “Construireșlaz în cadrul proiectului “Construire
grădini ă cu program prelungit în comuna Chi laz,sat Mi ca”ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” șlaz în cadrul proiectului “Construire șlaz în cadrul proiectului “Construire
          
               Analizând proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului legal  al comunei
Chi laz în cadrul proiectului “Construire grădini ă cu program prelungit în comuna Chi laz,satșlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” șlaz în cadrul proiectului “Construire
Mi ca”,ini iat de primarul comunei;șlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
               Având în vedere adresa nr.9070-S/09.12.2020 a Agen iei pentru Finan area Investi iilorță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
Rurale-Centru Regional pentru Finan area Investi iilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare-prin careță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
solicită transmiterea hotărârii consiliului local privind desemnarea noului reprezentant legal;
               Văzând referatul de aprobare   nr. 5.601 din 10 decembrie 2020;
               inând seama de raportul de specialitate nr.5.602 din 10 decembrie 2020 i raportul deȚinând seama de raportul de specialitate nr.5.602 din 10 decembrie 2020 și raportul de șlaz în cadrul proiectului “Construire
avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,
               Având în vedere prevederile art.21 alin.(2) din Legea finan elor publice localeță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
nr.273/2006 ,cu modificările i completările ulterioare,șlaz în cadrul proiectului “Construire
               Văzând  prevederile  art.154 alin.(6) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
privind Codul administrativ potrivit cărora primarul,în calitatea sa de autoritate publică executivă
a  administra iei  publice  locale,reprezintă  unitatea  administrativ-teritorială  în  rela iile  cu  alteță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
autorită i publice,cu persoanele fizice sau juridice române sau străine,precum i în justi ie;ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” șlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
               În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a),art.139 alin.(3)ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
lit.a) i ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codulșlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
administrativ,
                Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ordinară,șlaz în cadrul proiectului “Construire șlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”

                                                               -H O T Ă R Ă  T E:Ș T E:

                         Art.1.- Domnul Bezi George Dorin,primarul comunei,cu domiciliul în satul
Chiraleu,nr.1A,comuna  Chi laz,jude ul  Bihor,  CNP:  1861112054773,  se  desemneazășlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
reprezentantul  comunei  Chi laz   în  cadrul  proiectului  i  contractului  de  finan are  pentrușlaz în cadrul proiectului “Construire șlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
acordarea  ajutorului  financiar  nerambursabil  în  condi iile  Programului  Na ional  pentruță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
Dezvoltare  Rurală  nr.C0720EN00021560500267/02.11.2018  i   actelor  subsecvente,având  cașlaz în cadrul proiectului “Construire
obiect  “Construire grădini ă cu program prelungit în comuna Chi laz,sat Mi ca”.ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” șlaz în cadrul proiectului “Construire șlaz în cadrul proiectului “Construire
                         Art.2.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local al  i se comunică:șlaz în cadrul proiectului “Construire
                                  -domnului Bezi George Dorin,primarul comunei;
                                  -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
                                  -Agen iei pentru Finan area Investi iilor Rurale-Centru Regional pentruță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
Finan area Investi iilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare.ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca” ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
                       
             Pre edinte de edin ă,șlaz în cadrul proiectului “Construire șlaz în cadrul proiectului “Construire ță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”
               Mihai Kosztandi
                                                                                                            Contrasemnează,
                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                Ioan Tiriteu

Nr.55 din 21 decembrie 2020.


