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                                                            H O T Ă R Â R E
cu  privire  la   modificarea  Hotărârii  Consiliului  local  nr.56  din  28  septembrie  2021  privind
aprobarea  cererii  de  finan are  prin  Programul  Na ional  de  Investi ii  “Anghel  Saligny”  i  aț ț ț ș
devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investi ii     “Extindere  re ea  deț ț
canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”ș ț

         Având în vedere:
            -proiectul  de hotărâre al  primarului  comunei  cu privire la  modificarea Hotărârii
Consiliului  local  nr.56  din  28  septembrie  2021  privind   aprobarea  cererii  de  finan are  prinț
Programul  Na ional  de  Investi ii  “Anghel  Saligny”  i  a  devizului  general  estimativ  pentruț ț ș
obiectivul de investi ii    “Extindere re ea de canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”;ț ț ș ț
            -solicitarea  de  clarificări  nr.168/26.01.2022  transmisă  de  Ministerul
Dezvoltării,Lucrărilor Publice i Administra iei;ș ț
            -adresa  nr.112793/22.09.2021  a  Ministerului  Dezvoltării,Lucrărilor  Publice  iș
Administra iei  privind  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Ordonan ei  de  urgen ă  nr.95/2021ț ț ț
pentru aprobarea Programului na ional de investi ii ț ț „Anghel Saligny”; 
            -cererea de finan are i  devizul general privind aporbarea sumelor pentru obiectivul deț ș
investi ii     “Extindere re ea de canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”;ț ț ș ț
            -referatul de aprobare cu nr.502  din 8 februarie 2022 al primarului comunei;
            -raportul de specialitate cu nr.503 din 8 februarie 2022 i avizul comisiei de specialitate aș
consiliului local;
        inând seama de prevederile:Ț
            -art.44 alin.(1) din Legea finan elor  publice locale nr.273/2006,cu modificările iț ș
completările ulterioare;
            -art.2 i art.4 alin.(1) lit.b) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.95/3 septembrieș ț ț
2021 pentru aprobarea Programului na ional de investi ii „Anghel Saligny”;ț ț
            -art.6  alin.(1)  lit.b)  din Ordinul nr.1.333 din 21 septembrie  2021 al  Ministerului
Dezvoltării,Lucrărilor Publice i Administra iei privind aprobarea Normelor metodologice pentruș ț
punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.95/2021  pentruț ț
aprobarea Programului na ional de investi ii „Anghel Saligny”;ț ț
            -Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare i con inutul-cadru alș ț
documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investi ii  finan ate  dinț ț ț
fonduri publice;
         În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b) i alin.(4) lit.d),art.139 alin.(3) lit.g) i aleț ș 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 lazș

                                                               H O T Ă R Ă  T E:Ș



         Art.I.-Hotărârea Consiliului local nr.56 din 28 septembrie  2021 privind  aprobarea cererii
de  finan are  prin  Programul  Na ional  de  Investi ii  “Anghel  Saligny”  i  a  devizului  generalț ț ț ș
estimativ pentru obiectivul de investi ii    “Extindere re ea de canalizare,comuna Chi laz,jude ulț ț ș ț
Bihor”,se modifică în conformitate cu  solicitarea de clarificare nr.168 din 26 ianuarie 2022 a
Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor Publice i Administra iei i va avea următorul cuprins:ș ț ș

        „Art.1.-Se aprobă cererea de finan are prin  Programul Na ional de Investi ii „Anghelț ț ț
Saligny” pentru obiectivul de investi ii „Extindere re ea de canalizare ,comuna Chi laz,jude ulț ț ș ț
Bihor”,conform anexei nr.1,parte integrantă a prezentei hotărâri.
        Art.2.-Se aprobă  devizul general   pentru obiectivul  de investi ii  „Extindere re ea deț ț
canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor” prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă dinș ț
prezenta hotărâre.
        Art.3.-Se aprobă sus inerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului din bugetul local alț
comunei Chi laz.ș
        Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredin ează domnul Beziț
George Dorin,primarul comunei.”

        Art.II.-Prezenta hotărâre se comunică:
                        -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                        -primarului comunei.                  
                        -Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor Publice i Administra iei.            ș ț

                  Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                         Gavril Demjen
                                                                                                                            Contrasemnează,
                                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                 Ioan Tiriteu

Nr. 4 din 14 februarie 2022. 


