INVESTIȚII ȘI PROIECTE FINALIZATEII ȘI PROIECTE FINALIZATEI PROIECTE FINALIZATE
ÎN PERIOADA 2008 – 2019
1.

Extinderea reţelei de apă potabilă în localitaţile Tăuteu, Bogei, Poiana şi
Chiribiş, comuna Tăuteu, județul Bihorul Bihor, proiect finanţat prin O.G. nr. 7/2006.

2.

Proiectul integrat ”Legături Comunitare” (asfaltare 1,6 km drum şi Centru Social
Multifuncţional în comunitatea de romi din localitatea Bogei), proiect finanţat de
FRDS (Fondul Român de Dezvoltare Socială).

3.

Amenajare teren de sport în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, microproiect
finanţat de ARDDZI în cadrul Programului SGM (Schema de Granturi Mici).

4.

Reparaţii capitale la sediul Primăriei comunei Tăuteu.

5.

Reabilitare (pietruire) 10 km drumuri şi trotuare 3,5 km – investiţie finanţată de
la bugetul local.

6.

Realizare staţii de autobuz în fiecare localitate.

7.

Amenajare centru de comună.

8.

Amenajare locuri de joacă în localităţile Tăuteu, Bogei şi Chiribiş.

9.

Construire capele mortuare în localităţile Tăuteu şi Bogei.

10.

Reabilitare şcoli şi gărdiniţe în toate localităţile comunei Tăuteu.

11.

Extindere iluminat public în cătunul Horvăţeni şi în toate localităţile comunei
Tăuteu.

12.

Construire capele mortuare în localitățile Ciutelec și Chiribiș.ile Ciutelec și Chiribiș.i Chiribiși Chiribiș..

13.

Modernizare străzi în comun Tăuteu, proiect finanţat de MDRT în cadrul
programului ”Reabilitare şi modernizare – 10.000 km Drumuri de interes judeţean
şi Drumuri de interes local ”.

14.

Construcţie grădiniţă cu program normal cu 2 săli de clasă în localitatea
Tăuteu, proiect derulat de MECTS – UMPRS Bucureşti (prin Banca Mondială).

15.

Construcţie nouă cu destinaţia şcoală în localitatea Ciutelec, proiect derulat de
MECTS – UMPRS Bucureşti (prin Banca Mondială) în cadrul Programului
“Reabilitare şcoli în mediul rural”.

16.

Construire Cămin Cultural în localitatea Chiribiş, proiect finanţat de la bugetul
local.

17.

Dispensar uman şi farmacie în localitatea Tăuteu.

18.

Proiectul ”Achizitie de echipamente pentru întrețul Bihorinerea drumurilor la comuna
Tăuteu, județul Bihorul Bihor”, finanțile Ciutelec și Chiribiș.at în cadrul programului FEADR, Sub-măsura 413 –
Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale – AXA 4 LEADER, Măsura 6 din
Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR (corespunzătoare Măsurii 322 din
PNDR): Braț articulat port cuțit și Lamă de dezăpezire adaptabil pe articulat port cuț articulat port cuțit și Lamă de dezăpezire adaptabil peit și Lamă de dezăpezire adaptabil pei Lamă de dezăpezire adaptabil pe
buldoexcavatoare JCB 3CX.

19. Proiectul ”Achiziţie de echipamente pentru întreţinerea spaţiilor verzi la
Comuna Tăuteu, judeţul Bihor”, finanţat în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală, Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei
rurale – AXA 4 LEADER, Măsura 6 din Planul de Dezvoltare Locală al GAL
BIHOR: vidanja tractabilă, motofierastrau/2 buc, motocoasă/2 buc, tractorași Chiribiș. tuns
gazon/1 buc, motocultor professional/1 buc.
20.

Proiectul ”ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA COMUNA TAUTEU” Sub-măsura
413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale – AXA 4 LEADER, Măsura
6 din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR (corespunzătoare Măsurii 322
din PNDR ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”): tractor și Lamă de dezăpezire adaptabil pei
greder.

21.

Proiectul ”Achizițul Bihorionare utilaj în comuna Tăuteu, județul Bihorul Bihor ” finanțile Ciutelec și Chiribiș.at prin
Agențile Ciutelec și Chiribiș.ia pentru Finanțile Ciutelec și Chiribiș.area Investițile Ciutelec și Chiribiș.iilor Rurale

- Măsura M1/6B, în cadrul

Programului Națile Ciutelec și Chiribiș.ional de Dezvoltare Rurală (PNDR) prin Grupul de acțile Ciutelec și Chiribiș.iune locală
Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria: buldoexcavator.
22.

Reparațul Bihorii drum comunal Poiana – Tăuteu.

23.

Lucrari de modernizare sistem iluminat public în comuna Tăuteu.

24.

Realizare trotuare în localitățile Ciutelec și Chiribiș.ile Tăuteu și Chiribiș.i Ciutelec.

25.

Pietruirea și Chiribiș.i întrețile Ciutelec și Chiribiș.inerea drumurilor agricole și a drumrilor de acces la cimitire.i a drumrilor de acces la cimitire.

26.

Realizare și a drumrilor de acces la cimitire.opron la sediul Primăriei comunei Tăuteu și a drumrilor de acces la cimitire.i asfaltare curte
interioară.

27.

Alte lucrări/servicii și Chiribiș.i achizițile Ciutelec și Chiribiș.ii de interes public.

