
                            ROMÂNIA 
                                                          JUDEȚUL BIHOR 
                                                        COMUNA ȚEȚCHEA 
                                               LOCALITATEA ȚEȚCHEA Nr. 90                       

CIF: 4705942; Tel/fax:0259344704;  e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.ro; www.tetchea.ro 
       CONSILIUL LOCAL 

Proiect 

 
 
 

H O T Ă R Ă R E 
privind  aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului, a indicatorilor 

tehnico-economici și a bugetului previzionar aferente proiectului 
"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele 

didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor" 

 
 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  privind  aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului, a indicatorilor tehnico-economici și a 
bugetului previzionar aferente proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor" 
înregistrat cu nr. 3481 din 14.06.2021; 

- Raportul de specialitate la proiectului de hotărâre privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului, a indicatorilor tehnico-economici și a 
bugetului previzionar aferente proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor" 
înregistrat cu nr. 3482 din 14.06.2021; 

- Solicitarea de informații suplimentare nr.1 din partea Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene, aferentă proiectului "Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna 
Țețchea, județul Bihor", cod MySmis 145135; 

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, ........... din totalul de 13 în funcție, 
Luând act de Ordinul MFE nr. 1186/19.10.2020 pentru modificarea și completarea 

Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-
cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – 
Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-
sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a internetului”, 
Programul Operațional Competitivitate 3014-2020, aprobat prin ordinul MFE nr. 
2397/2018, cu modificările ulterioare, 

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, 



 
                                                            H O T Ă R Ă ŞT E : 

Art. 1. Se aprobă proiectul: “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor”.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul 
Bihor", in cuantum de 724,872.61 lei (inclusiv TVA), din care Valoarea totală eligibilă, 
inclusiv TVA aferent - 720,312.61 lei și Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent - 
4,560.00 lei.  

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Comunei ȚEȚCHEA, în 
cuantum total de 4,560.00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului în cuantum de 4,760.00 lei, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din 
Comuna Țețchea, județul Bihor”. 

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului după cum urmează: 

- Consultanță în valoare de 28,560.00 lei (inclusiv TVA) 

- Dotări (Mască de protecție, Mănuși de protecție, Poartă detecție temperatură umană, 
Coș de gunoi cu pedală, Viziere de protecție, Termometru non contact, Covoraș dezinfectant 
pentru intrare (70*50*3cm), Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant, Uscător de mâini, 
Dispenser automat de dezinfectare cu sensor, Dispenser automat sapun lichid cu sensor, 
Săpun lichid, Gel dezinfectant de mâini, Igienizant de suprafețe)   în valoare de 683,222.61 
lei (inclusiv TVA).  

- Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile 
beneficiarului in valoare de 5,950.00 lei (inclusiv TVA) 

- Cheltuieli cu auditul pentru proiect in valoare de 7,140.00 lei (inclusiv TVA) . Atasat 
gasiti si bugetul proiectului. 

Conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 5. Se aprobă Indicatorii de realizare al POIM pentru proiectul "Creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna 
Țețchea, județul Bihor", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

       Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, cât și sumele aferente cheltuielilor de sustenabilitate, 
menținere, întreținere, funcționare și exploatare a investiției dupa încheierea proiectului, 
se vor asigura din bugetul local al comunei ȚEȚCHEA. 

       Art. 7. Se aprobă demararea procedurilor de includere în bugetul previzionar, prin 
care estimam veniturile și cheltuielile pentru proiectul "Creșterea capacității de 



gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna 
Țețchea, județul Bihor" în valoare totală de 724,872.61 lei 

       Art. 8. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

       Art. 9. Se împuternicește dl. CAZAN FLORIN - AUREL, în calitate de primar al 
comunei ȚEȚCHEA să semneze toate actele necesare și contractele aferente proiectului 
în numele comunei ȚEȚCHEA. 

Art 10. Prezenta hotărâre se va comunica cu: 

- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
- Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 

 
 
                       INIȚIATOR,                                                                    AVIZAT, 

  Florin – Aurel Cazan                                                     Secretar general, 
                                                                                              Janett – Gabriela Covrig 
 


