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e juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15  
 

 
Consiliul Local  Bixad,  
având  în  vedere 
Expunerea de motive si proiectul de hotărâre,  
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
ținând seama de prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Bixad, adoptă prezenta hotărâre 
Art. 1. – Art. 1 din Hotarârea de Consiliu local nr.  46/25.09.2017  se completeaza cu un nou 
paragraf  cu urmatorul cuprins: Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al 
proiectului.  
Art. 2. - Art. 5 din Hotarârea de Consiliu local nr.  46/25.09.2017  se completeaza cu un nou 
paragraf  cu urmatorul cuprins: Se nominalizeaza si se deleaga reprezentantul legal al solicitantului 
pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului in persoana domnului primar al Comunei Bixad, Ioan 
Tatar. 
Art. 3. – Celelalte articole ale HCL nr. 46/2017 raman neschimbate. 
Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bixad.  
Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului UAT Bixad, în termenul 
prevăzut de lege, primarului Comunei Bixad și prefectului județului Satu Mare și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a primariei. 
Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                          Avizat ,                
Ioan DOBIE                                                                     Secretar U.A.T.  ,    
                                                                                        Mioara COJOCARU      
 
 
 
 
Total consilieri locali=15 
Prezenti =13 
Pentru=13 
Impotriva=0 
Abtineri=0 

 

                                                                                                  

  

Hotarârea nr.10/18.04.2018, cu privire  la completarea Hotarârii nr.  

46/25.09.2017  privind implementarea proiectului “Achizitionarea unui tractor si a 

unor echipamente specifice prin masura 9/6B in Comuna Bixad, Judetul Satu Mare" 

 

 


