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Proiect 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cofinanțării de la 

bugetul local pentru obiectivul: ,,Canalizare și stație de epurare în localitatea Țețchea  
și Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor” 

 
 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 5363 din 23.09.2021, a proiectului de hotârâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local 
pentru obiectivul: ,,Canalizare și stație de epurare în localitatea Țețchea și Telechiu, comuna 
Țețchea, județul Bihor”, 

Raportul de specialitate nr. 5364 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 actualizați și a cofinanțării de la 
bugetul local pentru obiectivul: ,,Canalizare și stație de epurare în localitatea Țețchea și 
Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor”, 

 Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală 
de Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 104487 din 01.09.2021, 

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: 
- OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare, 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.c),art. 139 alin (1) 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 indicatorii tehnico – economici ai investiției ,,Canalizare și stație de 
epurare în localitatea Țețchea și Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor”. 

 
Art. 2. Se aprobă devizul general, buget de stat și buget local (cofinanțare) pebtru 

obiectivul ,,Canalizare și stație de epurare în localitatea Țețchea și Telechiu, comuna 
Țețchea, județul Bihor”, conform anexei nr. 1 (devizul) și anume: Valoarea totală a invetiției: 
6.038.689,95 lei din care rest de excutat: buget de stat: 1.437.291,32 lei și buget local: 
90.315,98 lei. 
 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Țețchea. 
 



 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

-  Instituţia Prefectului, judeţul Bihor; 
-  Primarul Comunei Țețchea; 
- Inspectorul cu atribuții financiar – contabile; 
- 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 
 
 

 


