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H O T Ă R Â R E 
de aprobare a bugetului previzionar de venituri si cheltuieli necesare derularii proiectului 

" Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare 
precum și a altor echipamente/dispozitive electronice  necesare desfășurării activității didactice 

în mediu on-line, in comuna Țețchea, județul Bihor" 
 

 Urmare a raportul de specialitate nr. 5.186/13.11.2020 întocmit de către inspectorul cu 
atribuții financiar –contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Țețchea , 
privind  aprobarea bugetului previzionar de venituri si cheltuieli necesare derularii proiectului" 
Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare 
precum și a altor echipamente/dispozitive electronice  necesare desfășurării activității didactice în 
mediu on-line, in comuna Țețchea, județul Bihor".  

Având în vedere: 
- necesitatea dotării cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul 

tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 
desfășurării activității didactice în mediu on-line, în comuna Țețchea, județul Bihor 

-    bugetul cererii de finantare a proiectului ; 
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3) , art.88 ,  art.129  alin. (2) lit. b) coroborat cu alin 4 

lit a), art 139 alin (3) , 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 Țețchea 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1 Se aprobă bugetul previzionar prin care estimăm veniturile și cheltuielile pentru anul 

2020 – 2021 în valoare totală de 772.649,92  lei, inclusiv TVA,  necesar derulării proiectului: 

"Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor 
școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității 

didactice în mediu on-line, în comuna Țețchea, județul Bihor" 
        Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  primarul si comparti- 
mentul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tetchea . 
        Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                     - Instituția Prefectului Județul Bihor 
                     - Primarul  comunei Tetchea 

        - Compartimentul financiar contabil 
                     - Ministerul Fondurilor Europene 
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