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                                                       H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
pentru aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitie  

„MODERNIZARE PIA ȚĂ CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA" 
 
Consiliul local al comunei Ceica, judetul Bihor, întrunit în ședință ordinară în data de 28 

iunie 2021, 
Avand in vedere: 
-proiectul de hotărâre nr. 36  din 18.06. 2021,însoțit de  referatul de aprobare nr.107 din 

18.06.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 
- raportul de specialitate nr.115 din 18.06. intocmit de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, judetul Bihor; 
                                -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe de 

dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,  

   În conformitate cu: 
- HCL nr. 46 din 29.05.2019 privind implementarea proiectului: „MODERNIZARE 

PIAȚĂ CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA"  
- bugetul aferent contractului de finantare nr. C1920072X203160507014 din data de 

16.01.2020, incheiat intre comuna Ceica si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 
-  Dispozitia de santier nr. 1/02.04.2021  cu privire la modificarile necesare fata de 

proiectul initial la categoria de lucrari:  Rezistenta ; 
-  Dispozitia de santier nr. 2/13.05.2021 cu privire la modificarile necesare fata de 

proiectul initial la categoria de lucrari:  Rezistenta ; 
                 În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010 

- În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a, art. 197 alin. (1), alin. (2), 
alin.(4), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) si alin. (2) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ 

Consiliul local al comunei Ceica, 
 



HOTARASTE : 
 
Art. 1 – Se aproba suplimentarea bugetului general in cadrul proiectului cu denumirea: 

„MODERNIZARE PIA ȚĂ CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA" din bugetul local al 
comunei Ceica cu suma de 48.859,80 lei fara TVA, reprezentand cheltuieli neeligibile. 

Art. 2 - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul comunei Ceica. 

 
Art. 3 -  Prezenta hotarare  se va comunica  prin grija secretarului  comunei: 

-Institutiei Prefectului – judetul Bihor; 
-Primarului comunei  

                        -dosar 
                       -monitorul official local 
 
 
 
 

Președinte ședință      Contrasemnează  

   Corb  Florin                                                                              secretar general, 

                                                                                               Dorel Octavian Goldea 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.48 din 28 iunie  2021 
                                                                                                                 Consilieri Total  – 13     

                                                                                                            Nr.consilieri prezenti-13 

                                                                              Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru 

 

 


