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Proiect 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții ,,CENTRU MEDICAL ȘI DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL 
BIHOR” 

 
 
 Având în vedere:  

 - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,CENTRU MEDICAL ȘI DE 
PERMANENȚĂ ÎN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”, înregistrat cu nr. 
6070/22.10.2021,  

-  Actul final al Comisiei de evaluare nr. 6067 din 22.10.2021 întocmit în baza 
Raportului de specialitate nr. 518 din 22.10.2021 al societății IQ PRO CONSULTING SRL, 
înregistrată sub nr. 6064/22.10.2021 la Comuna Țețchea, 

- Contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice (programul PNDL) pentru această lucrare, 

- HCL Țețchea nr. 47 din 14.06.2021, prin care s-a stabilit conform devizului o 
valoare totală a lucrării în sumă de 1.045.392,39 lei, 
 Văzând votul consilierilor în funcție prezenți ........... din totalul de 13 în funcție, 
 Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f), 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 Â R Â Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții ,,CENTRU MEDICAL ȘI DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL 
BIHOR”, valoarea acestora determinată la nivelul sumei de 152.323,55 lei (inclusiv TVA) 
urmând să fie însumată în categoria cheltuielilor neeligibile de implementare a proiectului din 
bugetul local. 

 
           Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul Comunei Țețchea. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- Compartimentului financiar contabil, 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
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  Florin – Aurel Cazan                                                       Secretar general, 
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