
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA BOGDAND 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 31/2021 

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între SGA Satu 

Mare şi Primăria comunei Bogdand pentru realizarea investiției „Lucrare 

preventivă de apărare împotriva inundaţiilor Valea Cerna între hm curs de apă 57-

67 jud.Satu Mare” pe teritoriul comunei Bogdand, localitatea Babța 

 

Consiliul local al comunei Bogdand, judeţul Satu Mare întrunit în şedinţa 

ordinară în data de 22.04.2021. 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr. 291/SG/22.03.2021 întocmit de primarul comunei 

Bogdand; 

• Documentația tehnico-economică întocmită de Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Satu Mare 

• Raportul nr. 293/SG/07.04.2021 întocmit Compartimentul situaţii de urgenţă și 

protecție civilă 

• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bogdand nr. 

384/SG/22.04.2021 

și 391/SG/22.04.2021  

Ținând cont de prevederile: 

• art. 129, alin. (1), alin.(2), lit.b) şi d), alin.(4), lit.g). alin.(7), lit.h), şi alin.(9), 

lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 



Art.1.- Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între SGA 

Satu Mare şi Primăria comunei Bogdand pentru realizarea investiției 

„Lucrare preventivă de apărare împotriva inundaţiilor Valea Cerna între hm curs de 

apă 57-67 jud.Satu Mare” pe teritoriul comunei Bogdand, localitatea Babța în 

forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre. 

 

Art.2.- Se mandatează domnul Bojan Aurel,în calitate de primar al comunei 

Bogdand, să semneze protocolul prevăzut la art.1. 

 

Art.3. - Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general 
al comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

 

• Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
• Compartiemntului financiar-contabil; 

- S.G.A. Satu Mare; 

- publicului prin afişare. 

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 22.04.2021. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,   L.S.    CONTRASEMNEAZĂ: 

BUGA VIOREL                                                            SECRETARUL GENERAL AL 
COMUNEI BOGDAND, 

-consilier local-        TEMIAN SIMONA 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 

Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 

Nr.total consilieri absenţi: 0 ; 

Voturi pentru: 11; 

Voturi împotriva: 0 ; 



Abţinere:0. 

 

 

 


