
JUDETUL BIHOR 
COMUNA GEPIU 
CONSILIUL LOCAL 
                                                      
                                                                      HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitie "Achizitie 
utilaje in comuna Gepiu, judetul Bihor" 

 
Avand in vedere prevederile: 
- HCL nr. 69 din 17.11.2017 privind implementarea proiectului "Achizitie utilaje in 

comuna Gepiu, judetul Bihor ", emisa la momentul propunerii proiectului spre finantare; 
- HCL nr. 40 din 05.07.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Local Gepiu nr. 69 din 17.11.2017 si a anexei nr. 1 privind implementarea proiectului " Achizitie 
utilaje in comuna Gepiu, judetul Bihor ". 

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii; 

-În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

    Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de resort , înregistrat sub 
nr.1414 din 10.04.2019  

     Ţinând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Gepiu  

-Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri prezenți 
 
                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea             

HOTĂRÂRE:       
            

Art. 1 – Se aprobă suplimentarea bugetului general in cadrul proiectului cu denumirea: 
"Achizitie utilaje in comuna Gepiu, judetul Bihor " din bugetul local al comunei Gepiu cu suma 
de 57.551,11 lei fara TVA  reprezentand cheltuieli neeligibile. 

Art. 2 – Se aprobă caracteristicile principale tehnice ale investiției propuse prin proiect 
conform Anexei nr.1. 

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul comunei Gepiu. 

Art. 4 -  Prezenta hotarare  se va comunica  prin grija secretarului  comunei: 
• Institutiei Prefectului – judetul Bihor; 
• Primarului comunei Gepiu 
• Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale  
• Un exemplar la dosar. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
      Zaban Emil                                                                                 Secretarul Comunei Gepiu, 
                                                                                                       IANCU RAMONA CORINA 
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