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PRIMAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 125 
din 14.06.2021 

privind convocarea Consiliului local Ţeţchea 
în ședință extraordinară de îndată 

 
 
 Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) coroborate cu prevederile art. 134 alin. 

(1) lit. a) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Primarul comunei Ţeţchea emite următoarea 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 

 
Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Țețchea, în ședință extraordinară de îndată 

la sala de ședințe a comunei Țețchea, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru data de 

14.06.2021, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului, a 
indicatorilor tehnico-economici și a bugetului previzionar aferente proiectului 
"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice 
din Comuna Țețchea, județul Bihor". 

Inițiator: primarul comunei Țețchea. 

 Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui consilier 

local: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Țețchea; 

 - raportul de specialitate al compartimentului cu atribuții în domeniul financiar - contabil. 

 Comisia pentru activități economico – financiare, administrarea domeniului public și privat 

al comunei, învățământ, sănătate și familie este desemnată pentru avizarea proiectului de 

hotărâre. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a 
cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Centru medical și de permanență în 
comuna Țețchea”. 

Inițiator: primarul comunei Țețchea. 



 Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui consilier 

local: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Țețchea; 

 - raportul de specialitate al compartimentului cu atribuții în domeniul financiar - contabil. 

 Comisia pentru activități economico – financiare, administrarea domeniului public și privat 

al comunei, învățământ, sănătate și familie este desemnată pentru avizarea proiectului de 

hotărâre. 

 3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Țețchea să semneze un 

contract de superficie. 

 Inițiator: primarul comunei Țețchea. 

 Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui consilier 

local: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Țețchea; 

 - raportul de specialitate al compartimentului cu atribuții în domeniul fondului funciar. 

 Comisia juridică, disciplină și validare. 

         Consilierii locali sunt invitați de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, la: 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor, 
  - Compartimentului relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          PRIMAR,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Florin-Aurel Cazan                                            Secretar general,        

                                                                                 Janett – Gabriela Covrig 
 
 


