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H O T Ă R Â R E A  NR. 9 

Din 21 MARTIE 2019 

Privind însușirea   Dispoziției nr. 88 din 21 februarie 2019, precum și  a Dispoziției 

nr. 89 din data de 26 februarie 2019 

 Consiliul Local al Comunei Nuşfalău întrunită în şedinţa ordinară din data de 21 martie  

2019 

Având în vedere ; 

- NOTA DE FUNDAMENTARE pentru efectuarea unor plășila Contractul se 

servicii  nr. 7723 din 12.11.2018  și Contractul de  lucrări nr. 4402 din 21.06.2018 

- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  

-Dispoziția nr. 88 din 21.02.2019 și Dispoziția nr. 89 din 23.02.2019 

   In temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

H o t ă r ă ş t e : 

 Art.1. Se însușeste Dispoziția nr. 88 din 21.02.2019 privind  aprobarea efectuării 

unei plăți în valoare de 46.409,62 lei, reprezentând valoarea proiectului tehnic și detalii 

de execuție, inclusiv verificarea tehnică pentru ” rețele de canalizare menajeră și stație de 

epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău, județul Sălaj, conform contractului nr. 

7723/12.11.2018, precum și Dispoziția nr. 89 din 26 februarie 2019 privind aprobarea 

efectuării unei plăți în valoare de 142.750,81 lei, reprezentând  contravaloarea lucrărilor 

conform centralizatorului cheltuelilor, la obiectivul modernizare și dotare Cămin cultural 

loc, Nușfalău, județul Sălaj, conform contractului de lucrări nr. 4402/21.06.2018 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei, în calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul contabil. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la : 

           -   Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj 

- Primarul comunei Nuşfalău 

- Trezoreria Şimleu  Silvaniei 

- Compartimentul contabil  

- Dosar cu procese verbale 
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