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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului previzionar de venituri si cheltuieli necesare derulării proiectului 
,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele 

didactice din ComunaȚețchea, județul Bihor’’ 
 

Având în vedere: 
  - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului 
previzionar de venituri si cheltuieli necesare derulării proiectului ,,Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din ComunaȚețchea, județul Bihor’’, 
înregistrat cu nr. 5183/13.11.2020, 
                       - Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
previzionar de venituri si cheltuieli necesare derulării proiectului ,,Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din ComunaȚețchea, județul Bihor’’, 
înregistrat cu nr. 5184/13.11.2020, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 13 din totalul de 13 în funcţie, 
 Ţinând cont de raportrul de avizare al comisiei de specialitate, 
 Luând act de Ghidul solicitantului – „Condiții specific de accesare a fondurilor pentru 
consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie 
generată de virusul SARS-COV-2”, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzată de virusul COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operațional Infrastructură mare (POIM), Cod apel: 
POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației 
de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 , 2020, aprobat prin OMFE nr. 1184/19.10.2020,  
 În baza prevederilor: 
  -  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 prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) coroborate cu 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 A R Â R E: 
 
 Art. 1. Se aprobă bugetul previzionar de venituri si cheltuieli necesare derulării proiectului 
,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din 
ComunaȚețchea, județul Bihor’’, în sumă de 725.234,14 lei, inclusive TVA. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Țețchea și compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Țețchea.  
 ART. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului 
cu:  - primarul Comunei Țețchea; 
  - compartimentul financiar-contabil; 
  - Instituţia Prefectului, judeţul Bihor. 

  - Compartimentului relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.  
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Nr. 53 din 17 noiembrie 2020 
Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru” 
 


