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H O T Ă R Â R E A Nr. 21  

din data de 5 martie  2020. 

privind aprobarea protocolului de colaborare  între  Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea  și Primăria 

comunei Nușfalău, pentru lucrări de interes public comun ce vizează curăţenia şi salubrizarea digurilor şi 

a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor. 

 Consiliul local al comunei Nușfalău intrunit in sedinta ordinara ,  

Având în  vedere:  

-Referatul de aprobare ca instrument de prezentare  și motivare a proiectului de hotărâre inițiat de primarul 

comunei 

-Raportul viceprimarului comunei Nușfalău  prin care se propune aprobarea protocolului de colaborare 

- prevederile art. 2 lit a și b , art 3 alin (1), art 4 alin (2), art 19 aliu (1) din Legea apelor nr. 107/1996    

- prevederile Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale   cu modificările şi 

actualizările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin (7) lit s, art. 139 alin (1)   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 

 

H O T A R A S T E : 

Art. 1.  Se aprobă protocolului de colaborare  între  Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea  și Primăria 

comunei Nușfalău, pentru lucrări de interes public comun ce vizează curăţenia şi salubrizarea digurilor şi 

a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor, 

conform anexei la prezenta hotarâre. 

Art. 2. Cu ducere le îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Nușfalău, domnul Mate 

Radu 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică  

-  Instituţiei Prefectului județul Sălaj 

- Primarului comunei Nușfalău  

- ABA Crișuri Oradea 

- Compartimentul contabil  

- Dosar cu procese verbale 
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