
LUCRĂRI DE INVESTIŢII PUBLICE I PROIECTE FINAN ATEȘ Ț
ÎN PERIOADA 2016 – 2020 

1. Proiectul  “Modernizare  infrastructură  rutieră”  depus  de  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară  “ZONA  BISTRA-BARCĂU” finan at  prin  Agenţia  pentru  Finanţareaț
Investiţiilor Rurale (AFIR) – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Submăsuraț
7.2.
- Contract de finan are nr. C0720RN00021560500422/23.08.2016.ț
- Valoarea Contractului de lucrări: 14.233.333,68 LEI (inclusiv TVA).
- Durata execu iei: 23 luni.ț
- Beneficiari: comunele Chi laz, Derna i Tăuteu.ș ș

1. Proiectul  “Înfiinţare After  School  în localitatea  Bogei,  comuna Tăuteu,  jude ul  Bihor”ț
finan at prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – Programul Na ional deț ț
Dezvoltare Rurală (PNDR), Submăsura 7.2.  
- Contract de finan are nr. C0720EN00031560500568/01.11.2016.ț
- Valoarea investi iei: ț 2.246.772,21 LEI (inclusiv TVA)
- Valoarea Contractului de lucrări: 2.025.428,45 LEI (inclusiv TVA)
- Durata execu iei: 8 luni.ț
- Beneficiar: Comuna Tăuteu.

2. Proiectul  “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec,  comuna Tăuteu, jude ulț
Bihor” depus la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), – Programul Na ionalț
de Dezvoltare Rurală (PNDR), Submăsura 7.6.
- Contract de finan are nr. C0760CN00031560500100/01.11.2016.ț
- Valoarea investi iei: ț 1.170.811,20 LEI (inclusiv TVA)
- Valoarea Contractului de lucrări: 994.584,55 LEI (inclusiv TVA)
- Durata execu iei: 21 luni.ț
- Beneficiar: Comuna Tăuteu.

2. Proiectul  ”Înfiin are re ea de canalizare menajeră i sta ie de epurare în comuna Tăuteu,ț ț ș ț
jude ul Bihor”ț  – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Localăț ț ț
(PNDL II) – Contract de finan are nr. 4286/13.12.2017.ț
- Proiect tehnic în fază de execu ie, urmează achizi ia de lucrări.ț ț
- Valoarea estimată a investi ieiț : 21.063.710,00 LEI (inclusiv TVA)
- Beneficiar: Comuna Tăuteu

3. Proiectul  ”Construire  pod  peste  Bistra  în  localitatea  Tăuteu,  comuna  Tăuteu,  jude ulț
Bihor” – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II).ț ț ț
- Contract  de finan are  nr.  317/1.01.2018,  înregistrat  la  institu ia  noastră sub numărulț ț

172/23.01.2018.
- Valoarea investi iei:ț  1.711.147,37 LEI (inclusiv TVA)
- Valoarea Contractului de lucrări: 1.585.008,18 LEI (inclusiv TVA)
- Durata execu iei: 24 luniț
- Beneficiar: Comuna Tăuteu



4. Proiectul  ”Construire  pod  peste  Bistra  în  localitatea  Poiana,  comuna  Tăuteu,  jude ulț
Bihor” – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II).ț ț ț
- Contract  de finan are  nr.  316/1.01.2018,  înregistrat  la  institu ia  noastră sub numărulț ț

173/23.01.2018. 
- Valoarea investi iei: ț 1.591.621,12 LEI (inclusiv TVA)
- Valoarea Contractului de lucrări: 1.410.856,90 LEI (inclusiv TVA)
- Durata de execu ie: 24 luniț
- Beneficiar: Comuna Tăuteu

5. Proiectul  ”Achizi ie utilaj în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț ț  finan at prin Agenţia pentruț
Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală (PNDR),ț
Măsura 1.9.
- Contract de finan are nr. C 1920074X213260502142/11.07.2018.ț
- Valoarea Contractului de furnizare: 325.923,15 LEI (inclusiv TVA).
- Durata contractului: 5 luni (finalizat).
- Beneficiar: Comuna Tăuteu.

6. Proiectul  ”Conservarea patrimoniului cultural în Comuna Tăuteu”.” – proiect finan at înț
cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.6. ț
- Valoarea investi iei:ț  1.854.152,35 lei (inclusiv TVA)
- Valoarea Contractului de lucrări: 655.018,42 LEI (inclusiv TVA)
- Durata contractului: 24 luni 
- Beneficiar: Parohia Reformată Tăuteu

7. Proiectul  ”Achizi ionare  instala ie  de  dezinfec ie  i  dezinsec ie  pentru  comuna  Tăuteu,ț ț ț ș ț
jude ul  Bihor”ț  –  finan at  prin  Agenţia  pentru  Finanţarea  Investiţiilor  Rurale  (AFIR)  –ț
Programul Na ional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Submăsura 5.1.ț
- Contract de finan are nr. C C0510PUI0031960500170 /2020.ț
- Valoarea estimate a achizi iei: ț 134.029,22  LEI (fără TVA).
- Durata de execu ie a contractului de finan are: 24 luni.ț ț
- Beneficiar: Comuna Tăuteu.

8. Proiectul  ”O u ă deschisă, un nou orizont”ș  – cerere de finan are depusă la Fondul Românț
de  Dezvoltare  Socială,  în  cadrul  apelului  nr.  4  DEZVOLTARE  LOCALĂ  –  Programul
”Dezvoltare  locală,  reducerea  sărăciei  i  cre terea  incluziunii  romilor”,  finan at  prinș ș ț
Granturile SEE i Norvegiene 2014-2020, în cadrul Fondului Român de Dezvoltare Socială. ș
- Valoarea proiectului: 1.000.000 EURO 
- Obiectivele specifice ale proiectului: combaterea sărăciei i a riscului de excluziune aș

familiilor  vulnerabile  din  comunitatea  de  romi  din  satul  Bogei,  comuna Tăuteu,  prin
construirea a 12 case unifamiliale  i  sprijinirea,  prin oferirea de stimulente de ordinș
material precum pachete alimentare i de igienă, familiilor vulnerabile din comunitateaș
de romi din satul Bogei  i  din satele  Poiana,  Tăuteu,  Chiribi  i  Ciutelec,  precum iș ș ș ș
persoanelor  aflate  în  risc  de  sărăcie  i  excluziune  socială,  respectiv  persoane  cuș
dizabilită i,  inclusiv  copii  cu  dizabilită i  i  cu  cerin e  educa ionale  speciale  (CES)  iț ț ș ț ț ș
consiliere pentru copiii proveni i din familiile vulnerabile (grup intă principal) i pentruț ț ș
membrii  familiei/sus inătorii  beneficiarilor  din  grupurile  intă  principale  (grup  intăț ț ț
secundar).



9. Proiectul  ”Servicii  de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru i  Carteș
Funciară,  a imobilelor  situate în UAT comuna Tăuteu,  jude ul  Bihor,  Lotul  nr.  14”ț  –
finan at prin Proiectul major ”Cre terea gradului de acoperire i incluziune a sistemului deț ș ș
înregistrare a proprietă ilor în zonele rurale din România”, prin Agen ia na ională de Cadastruț ț ț
i Publicitate Imobiliară. ș

- Valoarea proiectului: 787.250 LEI 
- Durata proiectului: de la data semnării de către ambele păr i i până la îndeplinireaț ș

tuturor obliga iilor de către acestea.ț
- Etapele  principale  de  prestare  a  serviciilor  de  înregistrare  sistematică  constau  în:

organizarea  lucrărilor  sistematice  de  cadastru,  recunoa terea  terenului,  realizareaș
raportului preliminar,  campania de informare publică,  identificarea limitelor imobilelor
situate  în extravilan,  pregătirea fi ei  de date a imobilului,  identificarea de inătorilor  iș ț ș
colectarea  datelor,  întocmirea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului,  publicarea
documentelor  tehnice  ale  cadastrului,  primirea  i  solu ionarea  cererilor  de  rectificare,ș ț
actualizarea docuementelor tehnice ale cadastrului.


