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         Proiect 
 

H O T Ă R Ă R E 
privind aprobarea actualizării  

Strategiei de dezvoltare a Comunei Țețchea pentru perioada  2015-2020 
 
 

 Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 5599/11.12.2020, a Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea actualizării Strategiei de dezvoltare a Comunei Țețchea pentru perioada 2015-
2020, 
 - Raportul de specialitate nr. 5600/11.12.2020 privind aprobarea actualizării Strategiei 
de dezvoltare a Comunei Țețchea pentru perioada  2015-2020, 

 - Rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Ţeţchea, 
 Văzând votul consilierilor în funcţie, prezenţi______ din totalul de 13 în funcţie,  
 În baza prevederilo rart. 5, alin. (1) lit. a) din O.U.G.  nr. 128/2020 privind unele 
măsuri pentru Programul național de racordare  a populației și clienților noncasnici la 
sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 , alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. n)  și art. 196 , 
alin. (1), lit. a)  din  O.U.G. nr.  57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 

    H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 Art. 1. Se aprobă actualizarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Țețchea pentru 
perioada  2015-2020, cu proiectul de investiție „Înființare rețea inteligentă de distribuție a 
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de felxibilitate, siguranță și eficiență în operare 
în comuna Țețchea, județul Bihor„ , conform anexei care face parte  integrantă din prezenta 
hotărare. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
commune iȚețchea, dl. Cazan Florin-Aurel. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 
  - Instituţia Prefectului, judeţul Bihor; 
  - Primarul Comunei Ţeţchea; 

  - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
  - La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 
 
                INIȚIATOR,                                                          AVIZAT, 

       PRIMAR,                                                                P.Secretar general, 
        Florin – AurelCazan                                                           Florian Bronț 
                                                                                                      Cons. jur. 
                                                                                           Janett – Gabriela Covrig 
 



 

 


