
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROSIORI 
CONSILIUL LOCAL 

  
                                           H O T Ă R Â R E A  Nr.44 
                                               din 16. 04. 2020  
privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru preg ătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor,  
în perioada 2014-2020” 

 
 
 Cunoscând faptul că, operatorul regional SC APA CANAL NORD VEST SA pregătește o aplicație 
de finanțare, în vederea obținerii unui ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului Operațional 
Infrastrucutura Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor 
uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apa potabilă a populației, 
 Analizând proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”, 
 Ţinând cont de prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. a) și d), coroborat cu alin. 7, lit. n) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

În conformitate cu prevederile art. 134 și urm. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 

adoptă prezenta Hotărâre 
 

 Art. 1. Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de 
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Primarul Comunei Rosiori. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, SC APA CANAL NORD VEST SA, Compartimentul financiar-
contabil/Contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei 
Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE 
AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei 
  
      
 
 
 
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu   12   de voturi „pentru”, 0  voturi „împotrivă”, 0  „abţineri” din totalul de 13 consilieri în 
funcţie 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


