
 

 

 

privind modificarea HCL nr. 34 din 24.04.2019

finanțare, numirea liderului de proiect d

- Consiliul Local al Comunei Ceica , întrunit în 
  
             Având în vedere:
 

          -proiectul de hotărâre nr. 4

propune aprobarea depunerii cererii de finan

PENTRU COOPERARE ORIZONTAL

DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL 

Dezvoltare Rurală 2021-2027, Program

prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural

 
- Referatul de aprobare nr.1

calitate de initiator al proiectului de hotarare;
- - raportul de specialitate nr.14

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica
-        -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru 

programe de dezvoltare economico
public si privat al comunei,gospodaririi comunale 

- Luând în considerare dispoz

la elaborarea actelor normative republicat
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HOTĂRÂRE 
 

 

modificarea HCL nr. 34 din 24.04.2019,privind aprobarea depunerii cererii de 

are, numirea liderului de proiect d-nei Șovre Ana Livia și a coordonatorului de 

proiect d-na Reștea Florica 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ceica , întrunit în ședința ordinară în data de 2

Având în vedere: 

râre nr. 49  din 26.07. 2021 al primarului comunei Ceica, prin care  

aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru sub-măsura 16.4. SPRIJIN ACORDAT 

PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LAN

DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL,Programul Na

2027, Program finanțat de Uniunea Europeană ș

prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

eferatul de aprobare nr.143  din 26.07.2021 a dnei. primar –
calitate de initiator al proiectului de hotarare; 

ecialitate nr.144 din 26.07. intocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica 

zând 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
Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic

la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

privind aprobarea depunerii cererii de 

i a coordonatorului de 

 în data de 29 iulie 2021 

primarului comunei Ceica, prin care  

sura 16.4. SPRIJIN ACORDAT 

 ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL 

I POMICOL,Programul Național de 

ă și Guvernul României 

– Șovre Ana-Livia, in 

.07. intocmit de compartimentul de resort din 

zând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru 
finante,administrarea domeniului 

i amenajarea teritoriului 
iile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

ările ulterioare; 



- În temeiul art. 129 alin (2) ,lit.b și c ,alin.4,lit.g, art. 139 alin. (2),  art. 196 alin. (1) ,lit.a  

din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,  

           Consiliul local al comunei Ceica, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Se aprobă depunerea cererii de 

finanțare și valoarea maximă a sprijinului acordat de 250.000 de euro, fără TVA” 

Art. 2. Se aprobă actul adițional la acordul de cooperare nr.943/ 23.04.2019, anexă la 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează d-l 

primar al comunei Ceica, Șovre Ana Livia. 

Art.4 . Restul articolelor din HCL nr.34/24.04.2019 rămân în vigoare. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituției Prefectului Județului Bihor 

- Primarul Comunei Ceica. 

- Biroul Achiziții Publice al comunei Ceica 

 
         Preşedinte de şedin ţă                                                       Contrasemneaz ă 
                                                                                             Secretar general al comunei 
         Corb Florin                                                                      Dorel  Octavian  G oldea    
 
 
 
 
 
 
  
 
Nr.61  din 29  iulie   2021.                                                        Consilieri Total  – 13  
                                                                                            Nr.consili eri prezen ţi -  10 
                                                                       Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru  
                                                                                    
 
 
 
 

 


