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         H O T Ă R Â R E 
 
 
               privind aprobarea indicatorilor tehn ico-economici  și   a  Devizului general 
actualizat rest de plat ă la 01.01.2021 pentru obiectivul de investi ție    
”Extindere Alimentare cu ap ă Ceișoara,comuna CEICA,jude țul Bihor”. 
 

    Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare prezentat de d-na 
Șovre Ana Livia-primarul comunei Ceica, 

  Ținând cont de Raportul aparatului de specialitate și avizul comisiei de specialitate 
din cadrul consiliului local, 
            Având în vedere Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentat de d-na 
Șovre Ana Livia-primarul comunei Ceica, prin care solicită Consiliului local  Ceica adoparea 
de   hotărâri de consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a  devizului 
general pentru obiectivul de investi ție   ”Extindere Alimentare cu ap ă 
Ceișoara,comuna CEICA,jude țul Bihor”  obiective de investiții cuprinse în cadrul PNDL 
conform OUG nr.28/2013 ,modificată și completată cu OUG nr.214/2020 pentru actualizarea 
devizului general rest de execuție la 01.01.2021,   
          În temeiul art.44 din  Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și 
completările ulterioare, precum și adresa MDLPA nr.10/05.01.2021 pein care solicită aceste 
hotărâri, 

             Ținând cont de prevederile art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.n),art.139 alin (1) 
art.196,alin.1,lit.a  din Codul administrativ,  

 Consiliul Local al comunei Ceica, 

 

     H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 
                Art. 1.  Se  aprobă  devizul  general  actualizat   rest de executat  la  01.01.2021  
pentru obiectivul de investi ție   ” Extindere Alimentare cu ap ă Ceișoara-comuna 
CEICA” , după cum urmează:  

        Valoarea Total ă  necesar ă pentru finalizarea investi ției =45.991  lei   
         Din care :bugetul de stat =0  lei TVA incl us  
          Bugetul local=45.991 lei TVA inclus 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
             Art.2  – Prezenta hotărâre se comunică cu : 
          -Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 
           -Primarului Comunei Ceica, 
           -Consiliul Județean Bihor 
           -MDRAP      
                                    

 

                                                                                                     Contrasemneaz ă 

             Președinte de ședin ță                                                   Secretar general 

                                                                                                                                                                                                                            
Corb Mariana                                                 Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 

        Nr.9  din 28 ianuarie 2021.                            

 

Consilieri Total  – 13,  

Nr.consilieri prezen ţi -  12 

Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru  

 
 
 


