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CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea finanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție „DOTAREA 
CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR” 

 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării 
cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție „DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN 
COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR” , înregistrat cu nr. 2979/19.06.2020, 
                       - Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
loca de venituri și cheltuieli pe cele două secțiuni pe anul 2020, înregistrat cu nr. 2980/11.06.2020, 
  - HCL Țețchea nr. 19/16.02.2017 privind implementarea proiectului DOTAREA 
CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 13 din totalul de 13 în funcţie, 
 Ţinând cont de raportrul de avizare al comisiei de specialitate, 
 În baza perevederilor: 
  -  pct.5.6 din ANEXA 4, STUDIU DE FEZABILITATE - conţinut-cadru la H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 
  -  art. 23 alin. (1) și alin. (2) lit. f). art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (2) și art. 48  alin. (2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,   
 În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art. 1.   Se aprobă  suplimentarea bugetului general al obiectivului de investiție „DOTAREA 
CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR” din bugetul local al comunei 
Țețchea cu suma de 14.445,86 lei, fără TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile. 
            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a pezentei hotărâri se încredinţează primarul şi inspectorul  
cu atribuţii financiar-contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ţeţchea. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - primarul Comunei Ţeţchea; 
   - inspectorul cu atribuţii financiar-contabile;  
   - dosarul de şedinţă; 
   - compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local. 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                  
                 CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL,                                          
                Adrian-Cristian Puie                                                           Florian Bronț  
   
 
 
 
Nr. 28 din 25 iunie 2020 
Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru”  
 


