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CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 29.07.2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Țețchea 
convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 154 din 23.07.2021. 
 La ședință sunt prezenți toți cei 13 consilieri în funcție. 
 Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Domnul consilier (viceprimar) Ioan Geczi 
o propune pe doamna consilier Maria – Otilia Ștef. Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea 
domnului consilier (viceprimar) Ioan Geczi care este votată cu 13 voturi ,,Pentru”, astfel doamna consilier 
Maria – Otilia Ștef este aleasă președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni de zile. Se adoptă Hotărârea 
nr. 54/29.07.2021. 
 Doamna președinte de ședință consultă membrii consiliului local în legătură cu procesul verbal al 
ședinței extraordinare de îndată din data de 30.06.2021. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt sau obiecții. Procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința 
extraordinară de îndată din data de 30.07.2021, se aprobă cu unanimitate de voturi în forma în care a fost 
prezentat. Se adoptă Hotărârea nr. 55/29.07.2021. 
 D-na președinte de ședință Maria – Otilia Ștef face cunoscută ordinea de zi astfel cum a fost înscrisă 
în invitațiile de participare la ședință: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 
secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni, 
funcționare și dezvoltare la 30.06.2021 pe trimestrul II. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la activitatea desfășurată de asistenții 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021. 
 4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor”. 
 5. Proiect de hotărâre aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Țețchea pentru perioada 
2021 – 2027. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale, a unor imobile – drumuri, 
aparținând comunei Țețchea. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru Clădirea administrativă 
P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 82/A. 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum aparținând satului 
Țețchea. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru Complex utilitate publică 
S+P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 90. 
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Țețchea în 
Adunarea Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. 
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Țețchea în 
Adunarea Generală a acționarilor la S.C. APATET NATURA S.R.L. 

D-na președinte de ședintă, consultă consiliul local despre ordinea de zi. Nu sunt alte propuneri sau 
obiecții cu privire la ordinea de zi. D-na Maria – Otilia Ștef propune supunerea la vot a ordinii de zi. Este 
aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 56/29.07.2021. 
 D-na președinte de ședință propune consiliului local să se treacă la dezbaterea punctelor înscrise pe 
ordinea de zi: 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli 
pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și 



cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021. 

Domnul consilier Vasile Banc: 

-  Sponsorizarea în sumă de 200.000 lei de la SC HOLCIM (ROMÂNIA) CIMENT ALEȘD SA, 
pentru ce este acordată? De ce nu a fost sponsorizat SC APATET NATURA SRL?  Dl. primar: 
sponsorizarea acordată de către SC HOLCIM (ROMÂNIA) CIMENT ALEȘD SA este pentru amenajarea unui 
parc de joacă în localitatea Țețchea. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului local de venituri și cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 
2021. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 57/29.07.2021. 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare la 30.06.2021 pe trimestrul II. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele 
două secțiuni, funcționare și dezvoltare la 30.06.2021 pe trimestrul II. 

Domnul consilier Vasile Banc: 

- La capitolele 51.02.10 respectiv 51.02.20 cheltuielile, cu serviciile de curățeni, deratizare, 
dezinfecție și dezinsecție sunt adunate și nu reiese ce valoare are fiecare în parte. D-na ispector Elvira – 
Iulia Mehesz Geczi: reprezintă cheltuielile de anul trecut care au apărut și în bugetul inițial, care a fost 
aprobat în ședință de consilu; 

- La capitolul 67.02.59 cheltuielile cum sunt detailate? D-l primar: sunt banii prevăzuți pentru 
asociații, fundații și susținere culte, acordate în funcție de solicitări, pentru fiecare parohie a fost acordat 
suma de 15.000 lei, doar Parohiei Ortodoxe din Țețchea/Telechiu a fost acordată o sumă mai mare având în 
vedere sunt două sate. 

 Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare la 30.06.2021 pe trimestrul II. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se 
adoptă Hotărârea nr. 58/29.07.2021. 
 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la activitatea desfășurată 
de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021. 
 D-na secretar general prezintă raportul de specialitate privind aprobarea raportului cu privire la 
activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021. Este 
aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 59/29.07.2021. 
 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.”, a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna 
Țețchea, județul Bihor”. D-l primar prezintă raportul de specialitate privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.”, a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor”. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de investiții 
,,C.N.I.”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 
,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor”. Este aprobat cu unanimitate de 
voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 60/29.07.2021. 
 Punctul nr. 5 Proiect de hotărâre aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Țețchea 
pentru perioada 2021 – 2027. 
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Țețchea pentru perioada 2021 – 2027. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală a comunei Țețchea pentru perioada 2021 – 2027. Este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Se adoptă Hotărârea nr. 61/29.07.2021. 
 Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale, a unor imobile – 
drumuri, aparținând comunei Țețchea. 
 D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea documentațiilor cadastrale, a unor 
imobile – drumuri, aparținând comunei Țețchea. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor cadastrale, a unor imobile – drumuri, aparținând comunei Țețchea. Este aprobat cu 
unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 62/29.07.2021. 
 Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru Clădirea 
administrativă P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 82/A. 



 D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
Clădirea administrativă P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 82/A. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea documentației cadastrale pentru Clădirea administrativă P+E, situat în localitatea Țețchea, 
nr. 82/A. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă Hotărârea nr. 63/29.07.2021. 
 Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum 
aparținând satului Țețchea. 
 D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea documentației cadastrale, în natură 
drum aparținând satului Țețchea. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
cadastrale, în natură drum aparținând satului Țețchea. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptă 
Hotărârea nr. 64/29.07.2021. 
 Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru Complex utilitate 
publică S+P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 90. D-l primar prezintă raportul de specialitate privind 
aprobarea documentației cadastrale pentru Complex utilitate publică S+P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 
90. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru Complex 
utilitate publică S+P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 90. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se 
adoptă Hotărârea nr. 65/29.07.2021. 
 Punctul 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei 
Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. D-na secretar general: având în vedere 
faptul că la ultima ședință de consiliu local HCL-urile cu nr. 4/28.01.2021 și nr. 5/28.01.2021 au fost 
revocate, deoarece Instituția Prefectului județului Bihor în urma verificării legalității hotărârilor a constatat 
faptul că hotărârile nu au îndeplinit condițiile de legalitate. Prezintă raportul de specialitate privind 
mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la 
S.C. LOCADIN S.A. Ca hotărârea privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Țețchea 
în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. să fie legală propune conform legislației în 
vigoare mandatarea consilierilor locali respectând configurația politică de la ultimele alegeri locale și fiind o 
hotărâre cu caracter individual cu privire la persoane adoptarea acesteia prin vot secret. 
Pentru a evita discuțile ulterioare au fost pregatite buletine de vot cu numele consilierilor locali din partidele 
majoritare respectiv 5 reprezentanți ai PSD și 5 reprezentanți ai PNL. D-l Florian Lasca își exprimă 
nemulțumirea privind revocarea cu nr. 4/28.01.2021 și nr. 5/28.01.2021, coniderând, că dumnealui i-a fost 
luat dreptul de a reprezenta Consiliul Local al comunei Țețchea în AGA SC LOCADIN SA. D-l Vasile – 
Cornel Lasca: ce se întâmplă în cazul în care dumnealui este mandatat, dar refuză această mandatare? 
Se supune la vot, în ordinea alfabetică consilierii locali sunt invitați să-și exprime votul în secret introducând 
buletinele într-o urnă. La sfârșit, buletinele de vot sunt scoase din urnă și sunt numărate. D-na consilier 
Maria – Otilia Ștef, PSD – 10 voturi, d-l consilier Florian – Marius Scorțe, PSD – 1 vot, d-l consilier Daniel 
Negruț, PSD – 2 vot, d-l Mirel – Octavian Scorțe, PNL – 8 voturi, d-l Vasile Banc, PNL – 5 vot. Conform 
voturilor voturilor cele mai multe voturi au: d-na consilier Maria – Otilia Ștef, PSD – 10 voturi și d-l consilier 
Mirel – Octavian Scorțe, PNL – 8 voturi. D-l consilier Mirel – Octavian Scorțe văzând rezultatul votului 
mulțumește colegilor pentru încrederea acordată, de a reprezenta Consiliului Local al comunei Țețchea în 
Adunarea Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. dar refuză mandatarea deoarece nu vrea să facă 
parte din AGA SC LOCADIN SA. D-lui Florian Lasca nu îi este clar faptul că, consilierii aleși prin vot secret 
refuză mandatarea și totodată legalitatea respectării configurației politice de la ultimele alegeri, în cazul în 
care un consilier refuză să apară pe buletinul de vot. Cu acordul consilierilor se reia votul, imprimând 
buletinele de vot fără d-l Mirel – Octavian Scorțe, în ordinea alfabetică consilierii locali sunt invitați să-și 
exprime votul în secret, după numărare: d-l consilier Daniel Negruț, PSD – 1 vot, d-na consilier Maria – Otilia 
Ștef, PSD – 10 voturi, d-l consilier Florian – Marius Scorțe, PSD – 3 voturi, d-l consilier Florian Ciursaș, PSD 
– 3, d-na consilier Claudia – Iolanda Iovan, PSD – 1 vot,  d-l consilier Vasile Banc, PNL – 5 voturi, d-l 
consilier Vasile – Cornel Lasca, PNL – 1 vot, d-l consiler Petru Bulzan, PNL – 1 vot. Conform voturilor, se 
mandatează d-na consilier Maria – Otilia Ștef, PSD cu 10 voturi și d-l consilier Vasile Banc, PNL cu 5 voturi 
să reprezinte Consiliul Local al comunei Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor în SC LOCADIN SA. 
Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Țețchea în Adunarea 
Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. Este aprobat, procedându-se în conformitate cu prevederile 
art. 139 alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Se adoptă Hotărârea nr. 66/29.07.2021. 
 Punctul 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei 
Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. APATET NATURA S.R.L. 
Fiind vorba de aceași situație ca la punctul anterior, se supune la vot, în ordinea alfabetică consilierii locali 
sunt invitați să-și exprime votul în secret introducând buletinele într-o urnă. La sfârșit, buletinele de vot sunt 



scoase din urnă și sunt numărate. D-l consilier Daniel Negruț, PSD – 7 voturi, d-l consilier Florian Scorțe, 
PSD – 3 voturi, d-na consilier Claudia – Iolanda Iovan, PSD – 2 voturi, d-na consilier Maria – Otilia Ștef, PSD 
– 1 vot, d-l consilier Petru Bulzan, PNL – 8 voturi, d-l consilier Adrian – Cristian Puie, PNL – 5. Conform 
voturilor cele mai multe voturi au: d-l consilier Daniel Negruț, PSD – 7 voturi și d-l consilier Petru Bulzan, 
PNL – 8 voturi. D-l consilier Petru Bulzan, refuză mandatarea ca reprezentant al Consiliului Local al comunei 
Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la SC APATET NATURA SRL.  
 Cu acordul consilierilor se reia votul, imprimând buletinele de vot fără d-l consilier Petru Bulzan, și 
domnii consilieri Vasile Lasca Cornel și Mirel – Octavian Scorțe(care și-au exprimat dorința de a nu fi aleși), 
în ordinea alfabetică consilierii locali sunt invitați să-și exprime votul în secret, d-l consilier Lasca Florian 
refuză să mai voteze deoarece consideră, că procedura nu este corectă, după numărare: d-l consilier Florian 
Ciursaș, PSD – 1 vot, d-l consilier Daniel Negruț, PSD – 4 voturi, d-l consilier Florian – Marius Scorțe, PSD – 
5 voturi, d-na consilier Claudia – Iolanda Iovan, PSD – 5 voturi, d-na consilier Maria – Otila Ștef, PSD – 1 
vot, d-l consilier Adrian – Cristian Puie, PNL – 5 voturi, d-l consilier Vasile Banc, PNL – 1. Conform voturilor 
cele mai multe voturi au:  d-l consilier Florian – Marius Scorțe, PSD – 5 voturi, d-na consilier Claudia – 
Iolanda Iovan, PSD – 5 voturi, d-l consilier Adrian – Cristian Puie, PNL – 5 voturi. Având în vedre situația 
creată, balotajul creat între cei doi consilieri PSD având același număr de voturi, se redactează buletinele de 
vot cu numele celor doi consilieri pentru a alege unul dintre cei doi consilieri. 
 Se ia o pauză până se reimprimă buletinele de vot.  
 La terminarea pauzei domnii consilieri Vasile Banc și Adrian – Cristian Puie solicită continuarea 
procedurii de vot. D-l consilier Florian Lasca se înscrie la cuvânt: având în vedere faptul că nu a înțeles 
procedura de vot și o consideră ca fiind incorectă, meționând și faptul că dumealui i-se ia un drep de a fi 
mandatat ca reprezentant al Consiliuli local Țețchea în Adunarea Generală a asociaților, cere anularea și 
reluarea într-o altă ședință a celor două puncte de pe ordinea de zi, respectiv punctul 10 și 11, menționând 
faptul că răspunde pentru propunerea făcută. 
 D-na președinte de ședință Maria – Otilia Ștef supune la vot amânarea adoptării celor două hotârâri, 
înafară de grupul consilierilor locali PNL care vor continuarea desfășurării punctului 11, toți consilierii locali 8 
votează pentru amânarea celor două puncte, adică punctul 10 și 11 de pe ordinea de zi. 
 D-na președinte de ședință declară ședința închisă, ne epuizând ultimul punct de pe ordinea de zi. 
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