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H O T Ă R Ă R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

 ai obiectivului de investiții 
,,Înfiintare  rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 

niveluluide flexibilitate, siguranță și eficiență în  operare în Comuna Țețchea,județul  
Bihor” 

 
 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare aProiectului de Hotarâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiții,,Înfiintare rețea inteligentă de distribuție a 
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în  operare 
în Comuna Țețchea, Judetul  Bihor”, înregistrat cu nr. 5603 din  11.12.2020; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ,, Înfiintare  rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în 
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în  operare în Comuna 
Țețchea, Judetul  Bihor”, înregistrat cu nr. 5604 din 11.12.2020; 

- Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Ţeţchea. 
 Văzând votul consilierilor în funcţie, prezenţi 13 din totalul de 13 în funcţie, 
 În baza prevederilor: 

- Ghidului Solicitantului - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum 
și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final -Axa Prioritara 8 
“Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, 
Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine - Programul Operational Infrastructura Mare 
2014-2020 

- art.10 alin. (4),lit.a) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic 
General al comunei Țețchea, județul Bihor; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 21.09.2020 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Țețchea pe anul 2020; 

- studiul de fezabilitate întocmit de către S.C.SST Grup Termo S.R.L., pentru obiectivul 
de investiții ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 
nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea, județul Bihor” 

- anexa nr. 92 din Hotărârea Guvernului României nr. 970 din 05.09.2002, privind 
atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 
din județul Bihor; 



- Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 17.08.1999privind însușirea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Țețchea, județul Bihor. 

 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2) lit.b),alin. (4),lit.d),art.139,alin. (3),lit.g), art.196 

alin.(1) lit.a), din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 
 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 

 
Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Înființare 

rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 
siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea, Județul Bihor. 

 
Art.2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții ,,Înființare rețea 

inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 
siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea, Județul Bihor” prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 – „Sisteme inteligente și 
sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale”, Obiectivul Specific 8.2 
„Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale 
cu alte state vecine”. 

 
Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Înființare  

rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 
siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea, Judetul Bihor” - conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
Art.4. În cazul aprobării finanțării în cadrul Programul Operațional Infrastructura Mare 

(POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 – „Sisteme inteligente și sustenabile de transport al 
energiei electrice și gazelor naturale”, Obiectivul Specific 8.2 „Creșterea gradului de 
interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”, 
acțiunea „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea 
creșterii nivelului de flexibilitate, sigurantă, eficiență în operare, precum și de integrare a 
activităților de transport, distribuție și consum final”, consiliul local se angajează să includă 
investiția în bugetul de venituri și cheltuieli a Comunei Țețchea, județul Bihor. 

 
Art.5. Persoana desemnată ca reprezentant legal al Comunei Țețchea în relația cu 

AM pe toată perioada derulării proiectului cu titlul ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a 
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare 
în Comuna Țețchea, județul Bihor”, este domnul Florin – Aurel Cazan, în calitate de primar al 
Comunei Țețchea. 

 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează domnul Florin – 

Aurel Cazan - primarul comunei Țețchea, prin compartimentele: financiar - contabil și achiziții 
publice. 

 
 Art. 7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
  - Primarul Comunei Ţeţchea; 



   - Compartimentul financiar contabil; 
   - Compartimentul achiziții publice; 

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

        Florian Lasca                                                           P.Secretar general, 
                                                                                                           Florian Bronț 
                                                                                                              Cons. jur. 
                                                                                                 Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 62 din 14 decembrie 2020 

 
 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 13 
 Vot: 13 voturi ,,Pentru” 

 
 
 
 
 
 


