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       CONSILIUL LOCAL 

Proiect 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local al comunei Țețchea 
 

 
 Având în vedere: 

- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Țețchea,  înregistrat cu nr. 
2520/29.04.2021, 

- Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Țețchea,  înregistrat cu nr. 
2521/29.04.2021, 

- Adresa Instituției prefectului, jud. Bihor nr. 924/26.01.2021; 
Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, ........... din totalul de 13 în funcție, 
 În baza prevederilor: 
- art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,           
           - anexa 2 din O.M.D.L.P.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unității administrativ – teritoriale, precum ți a modelului orientativ al regulamentului 
de organizare și funcționare a consiliului local,     

În temeiul art. 139 alin. (1) 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 Țețchea 
 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 

 
 Art. 1.  Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al 
comunei Țețchea, județul Bihor, anexă și parte integrantă la prezentua hotărâre. 
 
           Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Țețchea, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului local al comunei Țețchea nr. 32/25.06.2020. 
 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul și 
secretarul general al comunei Țețchea. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, cu: 



- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       INIȚIATOR,                                                                    AVIZAT, 

  Florin – Aurel Cazan                                                     Secretar general, 
                                                                                              Janett – Gabriela Covrig 
 

  
 


