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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

 

H O T Ă R Â R E   

Nr.40 din 28.05.2021 

 privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCTIE DE 

INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII 

ADMINISTRATIVE”,  sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul Bihor 

 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 

2021; 

 Având în vedere: 

-Raportul de Specialitate al Compartimentului agricol și Referatul de Aprobare al primarului,   

având ca obiect aprobarea  documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCTIE DE 

INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVE”,  

sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul Bihor; 

-Raportul de avizare ale comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare și 

agricultură, respectiv pentru activităţi juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecţia mediului şi turism; 

-Hotărârea Consiliului local al Comunei Tarcea nr.26 din 21.04.2021 privind aprobarea 

obiectivului de investiții „CONSTRUCȚIE DE INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE 

ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVE”,  sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul 

Bihor; 

-Documentația tehnică întocmită de către S.C. EXOPROIECT S.R.L., faza Studiu de 

Fezabilitate;  

-Certificatul de urbanism nr.406/06.05.2021 emis în scopul întocmirii documentaţie tehnice: 

„CONSTRUCTIE DE INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII 

ADMINISTRATIVE”,  sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul Bihor; 

 În  conformitate cu prevederile: 

-art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.5 alin. (1), lit. a) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului 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; 
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    În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.d), 

alin.(6) lit.c), alin.(7) lit.k), art.139 alin.(3) lit.e), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  11 consilieri 

prezenţi; 

 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1.-Se aprobă documentaţia tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „CONSTRUCTIE DE INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE 

ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVE”,  sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul 

Bihor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.-Se aprobă  indicatorii tehnico-economici menționați în Studiul de fezabilite 

aferent obiectivului de investiții „CONSTRUCTIE DE INTERES PUBLIC CU 

DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVE”,  sat Tarcea, comuna 

Tarcea, judeţul Bihor conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
  

Art.3.-Se aprobă valoarea totală rezultată din devizul general al investiției, în 

cuantum de 1.255.339 lei cu T.V.A. inclus, din care C+M = 1.015.468 lei cu T.V.A inclus. 
 

 

Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl.Anton-Arpad 

VAJNA, primarul Comunei Tarcea. 

 

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, cu: 

   - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

   - Primarul Comunei Tarcea, 

  - Compartimentele  financiar-contabil și achiziții publice, 

  - La dosar, 

  - Se aduce la cunoștință publică. 
         

  

   

 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Camelia-Irina BODOGAI   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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