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 HOTĂRÂRE 

privind acordul de principiu pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile în vederea
realizării de re ele inteligente de distribu ie a gazelor naturale în comuna Chi lazțele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Chișlaz țele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Chișlaz șlaz

Analizând necesitatea  şi  oportunitatea  accesării  de fonduri  europene nerambursabile  pentru
realizarea re elelor inteligente de distribu ie a gazelor naturale în Comuna Chi lazțul Bihor țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor , în vederea cre teriișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
nivelului  de  flexibilitate,  siguran ă,  eficien ă  în  operare,  precum i  de  integrare  a  activită ilor  dețul Bihor țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
transport, distribu ie i consum final,țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

inând seama de  prevederile art. 129 alin.(2) lit. e) coroborat cu alin.(9) lit.c) Ținând seama de  prevederile art. 129 alin.(2) lit. e) coroborat cu alin.(9) lit.c) din Ordonan ațul Bihor
de Urgen ă a Guvernului  nr.  57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările  şi  completărilețul Bihor
ulterioare,  potrivit  cărora,  în  exercitarea  atribuţiilor  privind  cooperarea  interinstituţională  pe  plan
intern,  consiliul  local  hotărăşte,  în  condiţiile  legii,  cooperarea  sau  asocierea  cu  alte  unităţi
administrativ-teritoriale din ţară, în vederea promovării unor interese comune,

În  temeiul  dispozi iilor  art.139  alin.(3)  lit.f)  i  ale  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonan a  dețul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,țul Bihor

Consiliul local al comunei Chi laz, întrunit în edin ă extraordinară convocată de îndată,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor

H O T Ă R Ă  T E:ȘLAZ

             Art.1.Se aprobă, în principiu, asocierea între Comuna Chi laz, Comuna Spinu , Comunașlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Sâniob i Comuna Sârbi pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile în vederea șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor realizării de
re ele  inteligente de distribu ie a gazelor  naturale  în cadrul Programului Opera ional  Infrastructurațul Bihor țul Bihor țul Bihor
Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice
şi  gazelor  naturale  Obiectivul  Specific  8.2  Creşterea  gradului  de  interconectare  a  Sistemului
Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine,  contractul de asociere fiind ata at ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
constituie  Anexa 1 la prezenta.
             Art.2.Se aprobă, în principiu, achizi ia directă, în condi iile legii, a serviciilor de elaborare ațul Bihor țul Bihor
studiului de fezabilitate i a aplica iei de finan are necesare proiectului prevăzut la art. 1 din prezentașlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor țul Bihor
hotărâre.
             Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Comunei Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
             Art.4.Prezenta hotărâre se adduce la cuno tin ă prin publicare în Monitorul oficial local i seșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
comunică:

- Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor;țul Bihor țul Bihor
- primarului comunei Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

             Pre edinte de edin ă,șlaz șlaz țele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Chișlaz
                Mihai Kosztandi
                                                                                                  

                                                                                                              Contrasemnează,
                                                                         Secretar general,

                                                                                                       Ioan Tiriteu
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