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CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 

 Încheiat astăzi 28.05.2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Țețchea 
convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 104 din 24.05.2021. 
 La ședință sunt prezenți toți cei 13 consilieri în funcție. 
 Domnul primar are rugămintea ca ședința să se desfășoare într-un mod civilizat. Domnul consilier 
Petru Bulzan menționează să fie respect reciproc. 
 Domnul președinte de ședință Florian – Marius Scorțe consultă membrii consiliului local în legătură 
cu procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2021. 

Se înscrie la cuvânt domnul consilier Vasile Banc, nu este de acord cu procesul – verbal în forma în 
care a fost prezentată, nu au fost notate în procesul – verbal cele întâmplate în ședință. 

Domnul primar îl roagă pe domnul consilier Vasile Banc să citească ce nu s-a menționat în procesul 
– verbal, apoi de comun acord cu, consilierii să hotărească și menționează faptul că domnul secretar general 
Florian Bronț s-a pensionat, nu a redactat procesul – verbal și hotărârile. Procesul – verbal a fost redactat în 
forma în care este prezentată conform celor notate în registru de către domnul secretar general, deoarece 
din motive tehnice, ședința de consiliu local nu s-a înregistrat video. 

Procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința ordinară din data de 22.04.2021, este 
aprobat cu 8 voturi ,,pentru” și 5 voturi ,,abținere” în forma în care a fost prezentat.  Se adoptă Hotărârea 
nr. 29/28.05.2021. 
 D-l președinte de ședință Florian - Marius Scorțe face cunoscută ordinea de zi astfel cum a fost 
înscrisă în invitațiile de participare la ședință: 

1. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni, 
funcționare și dezvoltare al anului 2020, la Comuna Țețchea. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni, 
funcționare și dezvoltare la 31.03.2021 pe trimestrul I. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la 
bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal DC 179A Hotar – Fâșca, sector km 
0+028 – km 1+600 L=1,572 km”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din fondul forestier, 
proprietatea publică a Comunei Țețchea, prin licitație. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Țețchea, județul Bihor în anul 2021. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Țețchea, județul Bihor. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local al Comunei Țețchea. 
 8. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României 
pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală acordată tinerilor în baza Legii nr. 15/2003. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 55415 Țețchea. 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 54242 Țețchea. 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei noi coli de 

Carte funciară pentru suprafața de 3378 mp, identificat cu nr. top. 908/22 reprezentând cimitirul ortodox din 
localitatea Telechiu. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei noi coli de 
Carte funciară pentru suprafața de 3732 mp, identificat cu nr. top. 908/22, 908/24 reprezentând DV 
Cimitirului din localitatea Telechiu. 



D-l președinte de ședintă, consultă consiliul local despre ordinea de zi, dacă mai sunt alte observații. 
Nu sunt alte propuneri sau obiecții cu privire la ordinea de zi. D-l Florian – Marius Scorțe propune supunerea 
la vot a ordinii de zi. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 30/28.05.2021. 
 D-l președinte de ședință propune consiliului local să se treacă la dezbaterea punctelor înscrise pe 
ordinea de zi: 

Punctul 1. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare al anului 2020, la Comuna Țețchea. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele 
două secțiuni, funcționare și dezvoltare al anului 2020, la Comuna Țețchea. 

Domnul consilier Vasile Banc: 

-  De ce după 5 luni se face această aprobare a execuției bugetare pe anul 2020? Nu s-a 
putut mai repede? Doamna Maria – Dana Șoș: deoarece așa prevede legea. Legea 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că execuția bugetară se 
aprobă până la data de 31 mai a anului următor. 

- execuția bugetară anuală trebuie aprobată conform Legii Bugetului? Doamna contabil: da. Situația 
financiară este întocmită conform Legii Bugetului de stat, s-a ținut cont de prevederile bugetare de la 
începutul perioadei de raportare (buget inițial), prevederile bugetare de la sfârșitul perioadei de raportare 
(ultimul buget rectificat pe anul 2020) precum și de angajamentele bugetare aprobate pe cele două secțiuni 
respectiv funcționare și dezvoltare; 

- în raportul de specialitate nu este stipulat procentul, gradul de colectare a veniturilor. Doamna 
contabil: sunt prezentate prevederile bugetare totale precum și încasările realizate reiese automat gradul de 
colectare; 

- lipsă anexe program de investiții pe grupe de investiții și detaliat pe articole. Doamna contabil: 
cheltuielile sunt prezentate pe capitole bugetare, precum și pe titluri respectiv cheltuieli de personal, 
cheltuieli materiale, active nefinanciare (investițiile), asistență socială și alte cheltuieli, așa cum sunt solicitate 
și depuse la D.G.R.F.P. – Bihor; 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuție bugetară pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare al anului 2020, la Comuna Țețchea. 
Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, 1 vot,,abținere”. Se adoptă Hotărârea nr. 31/28.05.2021. 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare la 31.03.2021 pe trimestrul I. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele 
două secțiuni, funcționare și dezvoltare la 31.03.2021 pe trimestrul I. 

Domnul consilier Vasile Banc întreabă: 
- Cum s-au făcut licitații pentru capele dacă nu a fost buget? Domnul primar: nu s-a făcut 

licitație, Proiectarea și execuția lucrărilor de construire a capelei din localitatea Subpiatră s-a făcut prin 
achiziție directă în anul 2020, iar proiectarea și execuția lucrărilor de construire a capelei din localitatea 
Țețchea au fost finanțate după aprobarea bugetului pe anul 2021, prin contract de finanțare cu Parohia 
Ortodoxă Română Țețchea. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni, 
funcționare și dezvoltare la 31.03.2021 pe trimestrul I. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru” și 1 vot ,,abținere”. 
Se adoptă Hotărârea nr. 32/28.05.2021. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de 
la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal DC 179A Hotar – Fâșca, sector km 
0+028 – km 1+600 L=1,572 km”. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a 
cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal DC 179A Hotar – 
Fâșca, sector km 0+028 – km 1+600 L=1,572 km”. 
Domnul consilier Adrian – Cristian Puie întreabă: ce se va întâmpla cu deversările de apă? nu au fost 
prevăzute în proiect?  Domnul primar: nu au fost prevăzute în proiect, dar lucrările vor fi executate urmând a 
se finanța din bugetul local. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal DC 
179A Hotar – Fâșca, sector km 0+028 – km 1+600 L=1,572 km”. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se 
adoptă Hotărârea nr. 33/28.05.2021. 



Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din fondul 
forestier, proprietatea publică a Comunei Țețchea, prin licitație. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior 
din fondul forestier, proprietatea publică a Comunei Țețchea, prin licitație. Nu sunt discuții. Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din fondul forestier, proprietatea publică a 
Comunei Țețchea, prin licitație. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 
34/28.05.2021. 

 Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor 
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Țețchea, județul Bihor în anul 2021. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea cuantumului și numărului burselor 
acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Țețchea, județul Bihor în anul 
2021. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate 
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Țețchea, județul Bihor în anul 
2021.Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 35/28.05.2021. 

 Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Țețchea, județul Bihor. 
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea statutului comunei Țețchea, județul 

Bihor. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Țețchea, județul Bihor. 
Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 36/28.05.2021. 

 Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al Comunei Țețchea. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al Comunei Țețchea și menționează faptul că  angajarea unei persoane în 
aparatul de lucru al consiliului local, având în vedere faptul că în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului există consilier juridic. 

Domnul consilier Vasile Banc dorește aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al Comunei Țețchea în forma propusă de dumnealui în ședința anterioară. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al Consiliului local al Comunei Țețchea. Este aprobat cu 9 voturi ,,pentru”, 3 voturi ,,abținere” și 
1 vot ,,împotrivă”. Se adoptă Hotărârea nr. 37/28.05.2021. 

 Punctul 8. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de 
Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de 
Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023. Nu sunt discuții. Proiectul 
de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii 
școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 
38/28.05.2021. 

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei 
locuințe proprietate personală acordată tinerilor în baza Legii nr. 15/2003. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei 
locuințe proprietate personală acordată tinerilor în baza Legii nr. 15/2003. 

Domnul consilier Petru Bulzan: acest teren face parte din cele 20 de loturi de teren atribuite? Domnul 
primar: da, doamna Adriana Moldovan a renunțat la teren, deoarece s-a mutat într-o altă localitate. Văzând 
cererea domnului Răzvan Zaharia Tamaș și faptul că îndeplinește condițiile, a fost inițiat acest proiect de 
hotărâre. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, 
pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordată tinerilor în baza Legii nr. 15/2003. Este 
aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,abținere”. Se adoptă Hotărârea nr. 39/28.05.2021. 

 Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 55415 
Țețchea. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 
55415 Țețchea. Menționează că este vorba de terenurile ocupate de către Hidroelectrica SA. 



Domnul consilier Vasile Banc: nu este de acord cu adoptarea unei alte hotărâri cand deja pentru 
acest teren a fost adoptat o hotărâre de concesionare a terenurilor. D-l primar: hotărârea de concesionare nu 
a fost pusă în aplicare, Hidroelectrica SA nu plătește concesiune pentru terenuri, iar acum nu este vorba de 
concesionare, de vânzare, este vorba despre dezmembrarea, cadastrarea terenurilor.  
D-l consilier Adrian – Cristian Puie: în baza acestei hotărâri d-l primar va merge la notarul public si va 
dezmembra terenul. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului 
cadastral 55415 Țețchea. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,abținere”. Se adoptă Hotărârea nr. 
40/28.05.2021. 

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 54242 
Țețchea. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 
54242 Țețchea. Menționează că este vorba tot de terenuri ocupate de Hidroelectrica SA și terenurile din 
zonă. 

Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 54242 
Țețchea. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 41/28.05.2021. 

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei noi 
coli de Carte funciară pentru suprafața de 3378 mp, identificat cu nr. top. 908/22 reprezentând cimitirul 
ortodox din localitatea Telechiu. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii 
unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 3378 mp, identificat cu nr. top. 908/22 reprezentând 
cimitirul ortodox din localitatea Telechiu. 

Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii 
unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 3378 mp, identificat cu nr. top. 908/22 reprezentând 
cimitirul ortodox din localitatea Telechiu. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,abținere”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 42/28.05.2021. 

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei noi 
coli de Carte funciară pentru suprafața de 3732 mp, identificat cu nr. top. 908/22, 908/24 reprezentând DV 
Cimitirului din localitatea Telechiu. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii 
unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 3732 mp, identificat cu nr. top. 908/22, 908/24 
reprezentând DV Cimitirului din localitatea Telechiu. 

Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei 
noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 3732 mp, identificat cu nr. top. 908/22, 908/24 reprezentând 
DV Cimitirului din localitatea Telechiu. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,abținere”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 43/28.05.2021. 
 Punctul 14. Diverse 
 Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Petru Bulzan, Vasile Banc și Mirel – Octavian Scorțe. 
 D-l Petru Bulzan: 

- estetizarea centrului de comună: canalizarea, șanțurile, clădirea primăriei. D-l primar: în data 
de 17.12.2020 a fost depusă cererea de finanțare pentru înființarea rețelei de gaz, după evaluarea cererii de 
finanțare și finalizarea lucrărilor de canalizare, se vor reabilita șanțurile. 

D- l consilier Vasile Banc: 
- solicită documentele în baza căruia  a fost întăbulat în CF nr. 242, suprafața de 5943 mp din 

nr. topo 693/22; 
- în ședința din 21.12.2020 a solicitat prezentarea raportului Curții de Conturi având în vedere 

că nu l-a văzut, solicită din nou. D-l primar: raportul Curții de Conturi a fost prezentat în următoarea ședință 
de consiliu local.  
 D-l consilier Mirel – Octavian Scorțe: 

- în data de 4 iulie 2021 va veni Episcopul Ortodox la Biserica Ortodoxă din Telechiu, invită 
colegii și la acest evenimet și îi mulțumește d-lui primar pentru ajutorul acordat Bisericii Ortodoxe din 
Telechiu. 

Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, d-l președinte de ședință declară 
ședința închisă. 
 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI ȚEȚCHEA, 
        FLORIAN – MARIUS SCORȚE                                        JANETT – GABRIELA COVRIG 


