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

local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180) 
sector km 5+720-6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264-7+030 și DC180 

(Subpiatră - Fâșca) km 4+860-5+740, L=1,646, lung. totală: 2,19 km” 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2047 din 13.04.2021, a proiectului de hotârâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la bugetul local, 
actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180) sector km 
5+720-6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264-7+030 și DC180 (Subpiatră - 
Fâșca) km 4+860-5+740, L=1,646, lung. totală: 2,19 km”, 

- Raportul de specialitate nr. 2048 din 13.04.2020  a compartimentului cu 
atribuții în domeniul financiar-contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Țețchea, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la 
bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – 
DC180) sector km 5+720-6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264-7+030 și 
DC180 (Subpiatră - Fâșca) km 4+860-5+740, L=1,646, lung. totală: 2,19 km” 

- Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Țețchea, 

Văzând votul consilierilor în funcție, prezenți 13 din totalul de 13 în funcție, 
- art. 7 alin. (5 și 6) și art. 10 alin. (4-6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit.e) 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 devizul general privind indicatorii tehnico-economici și de 
cofinanțare, actualizați, conform contractelor de  achiziție publică încheiate necesare pentru 
realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180) sector km 5+720-
6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264-7+030 și DC180 (Subpiatră - Fâșca) km 
4+860-5+740, L=1,646, lung. totală: 2,19 km”, anexă la prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Țețchea. 
 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

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



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

   Florian - Marius Scorțe                                                P.Secretar general, 
                                                                                                            Florian Bronț 
                                                                                                         Consilier juridic 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 28 din 22 aprilie 2021 

 Total consilieri în funcție: 13 
     Consilieri prezenți: 13 
     Vot: 11 voturi ,,Pentru”, 2 voturi ,,Abținere” 


