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Proiect 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, cofinanțarea și participarea la 

Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul: ,,Extindere rețea 
de canalizare menajeră în localitățile Hotar și Subpiatră, comuna Țețchea, județul 

Bihor” 
 
 
 
 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 5348 din 23.09.2021, a proiectului de hotârâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici, cofinanțarea și participarea la Programul 
Național de Investiții ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul: ,,Extindere rețea de canalizare 
menajeră în localitățile Hotar și Subpiatră, comuna Țețchea, județul Bihor”, 

Raportul de specialitate nr. 5349 din 23.09.2021 a compartimentului cu atribuții în 
domeniul financiar-contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Țețchea, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, cofinanțarea și participarea la 
Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul: ,,Extindere rețea de 
canalizare menajeră în localitățile Hotar și Subpiatră, comuna Țețchea, județul Bihor”, 

Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală 
de Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 106529 din 07.09.2021, 

Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Țețchea, 

Văzând votul consilierilor în funcție, prezenți ......... din totalul de 13 în funcție, 
În baza prevederilor: 
- OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ,, Anghel 

Saligny”, 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și lit. b), art.139 

coroborat cu art. 5 lit. ee) 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 ,  
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico – economică și indicatorii tehnico – 
economici inclusiv anexa nr. 1 (devizul general) și anexa nr. 2 (memoriul privind descrierea 
sumară a investiției) aferente obiectivului cu denumirea ,,Extindere rețea de canalizare 
menajeră în localitățile Hotar și Subpiatră, comuna Țețchea, județul Bihor”. 
 



Art. 2. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale obiectivului de investiții ,,Extindere rețea de canalizare menajeră în 
localitățile Hotar și Subpiatră, comuna Țețchea, județul Bihor”. 

 
 

Art. 3. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiții din 
bugetul local al comunei Țețchea și a cheltuielilor suplimentare ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului ,,Extindere rețea de canalizare menajeră în localitățile Hotar și 
Subpiatră, comuna Țețchea, județul Bihor”. 

 
Art. 4. Se aprobă necesitatea și oportunitatea implementării proiectului ,,Extindere 

rețea de canalizare menajeră în localitățile Hotar și Subpiatră, comuna Țețchea, județul 
Bihor”. 

 
Art. 5. Se desemnează reprezentantul legal al comunei Țețchea care este potrivit 

legii primarul acesteia, dl. Florin – Aurel Cazan pentru relația cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației și se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care 
proiectul este selectat spre finanțare. 

 
 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Țețchea. 
 
 Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

- Instituţia Prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Inspectorul cu atribuții financiar – contabile; 
- Consiliul Județean Bihor; 
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

                     - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 
 
 
 

 
                       INIȚIATOR,                                                                    AVIZAT, 

  Florin – Aurel Cazan                                                       Secretar general, 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 

 


