
MANIA 
EŢUL SĂLAJ 

MUNABALAN 
NSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.18 

din 30 martie 2022 

ivind prelungirea contractul de finantare C 0720 AN00 0216 6330 0249 I 06.06.2017 

Consiliul Local al Comunei Balan, întrunit în şedinţa din data de 30.03.2022; 

A vând in vedere Referatul de aprobare a primarului comunei înregistrat sub nr.1081 din 
.2022, 

Raportul compartimentului achizitii publice înregistrat sub nr.1083 din 10.03.2022, 
Avizul comisiei de specialitate înregistrat sub nr. 1317 din 29.03.2022; 

Avand în vedere Contractul de lucrări nr. C 0720 AN00 0216 6330 0249 I 06.06.2017 
: ,,Proiect „ Alimentare cu apa potabila in satele: Ba/an, Chechis, Chendrea si 
iia, comuna Ba/an, judetul Salaj şi Retea de canalizare menajera si statie de 
are in localitatile: Ba/an, Chechis, Gilgau A/masului, Galpiia si Chendrea, comuna 
n,jud. Salaj "; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit. b) şie), alin.(4), lit.d), e), t), alin.(9), lit.a) 

UG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
Conform OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
În temeiul art. 139, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

A.rt.1. Se aprobă prelungirea Contractului de finanţare C,Q720 AN00 0216 6330 0249 / 
6.2023„ Alimentare cu apa potabila in satele: Ba/an, Cliechis, Chendrea si Galpiia, 
una Balan, judetul ·salaj şi Retea de canalizare menajera si statie de epurare in 
litatile: Ba/an, Chechis, Gilgau A/masului, Galpiia si Chendrea, comuna Ba/an, jud. 
~~ . 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei şi Compartimentul 
contabilitate; 

Art.3. Prezenta hotararese comunica : 
-Institutia Prefectului Judetului Salaj 
-.Frimarul comunei 
-Compartiment contabilitate 
-Cetateni prin afisare 
- C.R.F .I.R. Satu Mare 
-Dosar hotarari ---
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