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     H O T A R A R E 

Privind  aprobare 300000 lei reprezentind 10% din valoarea investiţiei – 

aducţiune apă potabilă - Bicalat                                                                 

 

       Consiliul Local Huedin îtrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.03.2008. 

 Având în vedere referatul nr. 2020/208 înaintat de dl  Czondi Eugen în 

calitate de responsabil  Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Huedin, prin 

care se propune aprobarea procentului de cofinanţare de 10% din valoarea 

investitiei ,, Aducţiune apă potabilă în localitatea componentă Bicalatu, în 

cadrul programului PHARE – CES – 2006 de 2.950.000  ron fără TVA. 

 Luând în considerare prevederile Programului PHARE – CES 2006 – 

linia de buget RO 2006/018-147.04.01.04.01. ( Schema de Investiţii Pentru 

Sprijinirea Iniţiativelor Sectorului Public în sectoarele prioritare de mediu. 

Schema de granturi: Investiţii Publice în sectoarele de mediu, propune 

implementare , sector alimentare cu apă potabilă în localitatea componenta – 

Bicalatu. 

 Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 2029/2008 inaintat de primar 

si avizat de comisia economică la şedinţa din data de 26.03.2008.  

Tinand seama de art. 38,  alin. 2, lit.d,alin.6, lit.a. pct.11, 14,  şi  art. 46   

din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 

286/2006. 

  

H O T A R A S T E 

 
 Art.1. Se aprobă cofinantarea în procent de 10%, respectiv suma de 

300.000 ron pentru realizarea investiţiei,, Aducţiune apă potabilă în localitatea 

componentă Bicalatu, din suma totală de : 2.950.000 ron fără TVA, în cadrul 

participării Consiliului Local Huedin în cadrul programului PHARE – CES 

2006, linia de buget RO 2006/018 -147.04.01.04.01 – Schema de investiţii 

pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de 

mediu. 

 Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza 

compartimentul buget finante contabilitate,si  responsabilul de  investitii din 

cadrul Primariei Huedin.  

 

 

Nr. 30/31.03.2008.                                          Consilier total:         15 

        Consilieri prezenţi: 15 

        Votat pentru:           15 

Preşedinte de şedinţă, 

Sing.Sumedrea Iosif      Contrasemnează Secretar, 

        Cozea  Dan 


