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PROCES-VERBAL  
 
 Încheiat astăzi 20.02.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ţeţchea 
convocată prin Dispoziţia primarului comunei Ţeţchea nr. 74 din 13.02.2020. 
 În urma semnării registrului de evidenţă şi efectuării apelului, din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, toți sunt prezenți. La șednță participă d-na director al Școlii gimnaziale nr. 1 Hotar, d-na 
profesor Puie Crina și d-na Șoș Maria-Dana, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Țețchea. 

Preşedinte de şedinţă este d-l consilier Bogdan Flore conform Hotărârii nr. 73 din 17.12.2019. 
 D-l preşedinte de şedinţă consultă membrii consiliului local în legătură cu procesul verbal al 
şedinţei extraordinare de îndată din luna anterioară, respectiv din data de 23.12.2019.  
 Nu sunt înscrieri la cuvânt sau obiecţii. Procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința 
extraordinară de îndată din data de 23.12.2019. se aprobă cu 11 voturi „Pentru” și 2 voturi „Abținere” 
(d-nii consilieri Lasca Florian-Adrian și Puie Adrian-Cristian au fost lipsă la ședințâ), în forma în care a 
fost prezentat. Se adoptă Hotărârea nr. 1/20.02.2020.   
 D-l Bogdan Flore face cunoscută ordinea de zi astfel cum a fost înscrisă în invitațiile de 
participare la ședință:  
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului S.C. „Locadin”S.A. Țețchea pe anul 2020, 
      3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului S.C. „Apatet Natura” S.R.L. Țețchea pe 
anul 2020, 
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 
Comunei Ţeţchea pentru anul 2020, 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Comuna Ţeţchea pe anul 2020, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum aparținând 
satului Hotar, 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum aparținând 
satului Telechiu, 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă, 

9. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare, 
10. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol în semestrul II/2019, 
11. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav în semestrul II/2019, 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate 

la nivelul comunei Țețchea, 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale, 
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiei publice specifică de secretar general al 

comunei Țețchea, 
15.  Evaluarea profesională a secretrului general al comunei Țețchea pe anul 2019, 
16. Diverse. 

 D-l preşedinte de şedinţă consultă consiliul local despre ordinea de zi. D-l primar propune 
înscrierea pe ordinea de zi a punctului Proiect de hotărâre privind aprobarea soliciării prelungirii, până 
la data de 22.12.2020,  a Scrisorii de Garanție nr. 403/30.07.2018  de la FNGCIMM SA IFN în valoare 
de 676.662,00  lei, în vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 676.662,00 lei  din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ DOTAREA CAMINELOR 
CULTURALE DIN COMUNA TETCHEA, JUDETUL BIHOR” (punctul nr. 16 de pe ordinea de zi 
urmând ca punctul de „Diverse” să devină punctul nr. 17 al ordinii de zi). Nu sunt alte propuneri sau 
obiecții la ordinea de zi care supusă la vot, astfel cum a fost completată,  este aprobată cu cu 13 voturi 
„Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 2/20.02.2020..    
 D-l preşedinte de şedinţă propune consiliului local să se treacă la dezbaterea punctelor 
înscrise pe ordinea de zi. 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.  



D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului 
local pe anul 2020 cu precizarea că veniturile sunt constituite din taxe și impozite locale, din sumele 
comunicate de administrația financiară și nu cuprind sumele repartizate de către consiliul județean 
deoarece încă nu s-au comunicat. D-na Șoș Maria-Dana prezintă Raportul de specialitate privind 
întocmirea bugetului iniţial de venituri și cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de 
dezvoltare pe anul 2020. 

Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri Chirila Roman și Puie Adrian-Cristian. 
D-l consilier Chirila Roman : 

  - se adresează d-nei Șoș Maria-Dana apreciind faptul că pentru culte s-a alocat 
o sumă colosală (d-l primar : o parte din sume au fost solicitate de parohii în cursul anului 2019 dar nu 
a fost posibilă plata. În acest an parohia Telechiu aniversează 100 ani de existență, fapt pentru care 
am considerat alocarea unei sume pentru sărbătorirea acestui eveniment), 

  - locația capelelor ar trebui sa fie în apropierea bisericilor (d-l primar : capelele 
au locația în cimitire), 

  - bugetul prezentat este strucurat din venituri proprii, taxe și impozite de la 
cetățeni, daqr nu se văd acțiuni spre binele cetățenilor (d-l primar : s-au alocat cheltuieli în interesul 
cetățenilor, exemplu drumul spre Fâșca, etc.), 

  - lista de rămășițe, neplata datoriilor către bugetul local (d-na Șoș Dana-Maria : 
s-au trimis înștiințări de plată pentru toți datornicii iar circa 25% din datorii au fost încasate).   

D-l consilier Puie Adrian-Cristian, se interesează de: 
  - cheltuielile cu salubritatea (d-na Șoș Maria-Dana : sunt incluse cheltuielile de 

salubritate ale cetățenilor- d-l primar : sunt și cheltuielile cu salubritatea de pe domeniul public) ; 
   - cheltuielile cu iluminatul public nu s-au redus odată cu achiziționarea noilor 

lămpi de iluminat cu consum mic (d-l primar : cheltuielile s-au compensat prin plata ratelor), 
  - pentru cheltuieli cu drumurile (transport) s-au alocat 680.000 lei (d-l primar : 

cea mai mare parte sunt sume de plătit pentru anul 2019) ; 
  - cheltuielile de personal (d-l primar : includ și salariile asistenților personali, 

îndemnizațiile persoanelor cu handicap, față de anul 2016 aceste cheltuieli s-au triplat). 
D-na profesor Puie Crina, directorul Școlii gimnaziale nr. 1 Hotar, prezintă cheltuielile care se 

estimează pentru anul școlar în curs : 
 - cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, aproximativ 75% sunt navetiști, Primăria a 

plătit 35.000 lei, urmează a se plăti diferența până la suma de 41.067 lei ; 
 - excursia premianților, 10.000 lei ; 
 -centrala termică nu corespunde nevoilor, este necesară o putere de cel puțin 100 kw 

(d-l primar : lucrările s-au executat conform proiectului, conform proiectantului a fost obligatoriu 
încadrarea în standardul de costuri- intervine d-l consilier Banc Vasile : trebuie achiziționată o centrală 
termică corespunzătoare, de 100 kw, cea existentă se va putea utiliza în altă parte, propune alocarea 
sumei de 10.000 lei pentru achiziționarea unei noi centrale termice) ; 

 - executarea lucrărilor de zugrăvit (d-l primar : s-au prevăzut cheltuieli pentru acest gen 
de lucrări) ; 

 - sunt avute în vedere desfășurarea unor activități de genul școală după școală, a doua 
șansă, școala pentru părinți cu finanțare locală sau accesarea unor proiecte dacă se vor promova. 

Intervin d-nii consilieri Bogdan Flore și Chirila Roman : 
 D-l consilier Bogdan Flore : 
  - nu s-a finalizat lucrările de tencuit a unei porțiuni a școlii din Țețchea. 
 D-l consilier Chirila Roman : 
  - dacă sunt atâția navetiști în rândul cadrelor didactice, acest fenomen nu are 

un efect negativ asupra performanțelor elevilor ? (d-na director : nu are nicio relevanță asupra 
performanțelor școlare naveta cadrelor didactice, chiar au fost elevi cu rezultate remarcabile, 
participarea la olimpiade școlare, elevii care vor și se implică în procesul de învățământ obține, chiar 
la o școală din mediul rural, rezultate bune și foarte bune).   

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
local pe anul 2020 este aprobat cu 12 voturi „Pentru” și 1 vot „Abținere”( d-l consilier Banc Vasile). Se 
adoptă Hotărârea nr. 3/20.02.2020.  

Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului S.C. „Locadin” S.A. Țețchea pe 
anul 2020. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare a Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „LOCADIN” S.A, Țețchea. 



Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri Chirila Roman, Banc Vasile și Cazan Florin-Aurel 
               D-l consilier Chirila Roman : 
                         - raportul care s-a comunicat în mapa de documente pentru ședință la acest 

punct nu se poate numi buget al S.C. „Locadin” S.A. Țețchea. (d-l primar : există dosar cu bugetul 
detaliat care cuprinde toate anexele, a fost analizat de către comisia de specialitate a consiliului local, 
se poate consulta de oricare doritor. Am avut discuții cu membrii consiliului de administrație, cu 
cenzorii, consiliului local i se va prezenta rapoartele privind activitatea acestora  
                                    - S.C. „LOCADIN” S.A. Țețchea a sponsorizat cu 35.000 lei organizarea de 
către Comuna Țețchea, în anul 2019, a   Zilei recoltei, mult mai importantă era capitalizarea societății.  

              D-l consilier Banc Vasile apreciază că bugetul S.C. „LOCADIN” S.A, Țețchea nu are 
nicio noimă.  

              D-l consilier Cazan Florin-Aurel reiterează obligația consiliului de administrație a S.C. 
„LOCADIN” S.A. Țețchea de a prezenta consiliului local raportul de activitate.  

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
S.C. „Locadin” S.A. Țețchea pe anul 2020 este aprobat cu 11 voturi „Pentru” și 2 voturi „Abținere”( d-
nii consilieri Banc Vasile și Bulzan Petru). Se adoptă Hotărârea nr. 4/20.02.2020.  

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului S.C.„Apatet Natura” S.R.L. 
Țețchea pe anul 2020. 

 D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
S.C.„Apatet Natura” S.R.L. Țețchea pe anul 2020. 

Se înscrie la cuvânt d-l consilier Puie Adrian-Cristian care se interesează despre veniturile 
societatii provenite din „alte lucrări” (d-l primar: s-au executat și se vor executa, în beneficiul comunei, 
lucrări de curatire și întreținere a spațiilor verzi din domaniul public, cosirea vegetației de pe marginea 
drumurilor, etc.) 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
S.C.„Apatet Natura” S.R.L. Țețchea pe anul 2020 este aprobat cu 12 voturi „Pentru” și 1 vot 
„Abținere”( d-l consilier Banc Vasile). Se adoptă Hotărârea nr. 5/20.02.2020.  

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor al Comunei Ţeţchea pentru anul 2020. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ţeţchea pentru anul 2020. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ţeţchea pentru anul 2020 este aprobat cu 13 voturi 
„Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 6/20.02.2020. 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, 
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Comuna Ţeţchea pe anul 2020. 

 D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din 
Comuna Ţeţchea pe anul 2020. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din 
Comuna Ţeţchea pe anul 2020 este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 
7/20.02.2020. 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum 
aparținând satului Hotar. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale, în natură drum aparținând satului Hotar. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

cadastrale, în natură drum aparținând satului Hotar este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 8/20.02.2020. 

Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum 
aparținând satuluiTelechiu. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale, în natură drum aparținând satului Telechiu. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

cadastrale, în natură drum aparținând satului Telechiu este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 9/20.02.2020. 

 



 
Punctul nr. 8.  Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă. 
 D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului 

pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă. 
Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri Puie Adrian-Cristian și Chirila Roman. 
 D-l consilier Puie Adrian-Cristian : 
  - se interesează de pierderile de apă din rețeaua publică (d-l primar : în prezent, 

pierderile de apă din rețeaua publică s-au redus foarte mult),  
 D-l consilier Chirila Roman : 
  - în perspectivă alimentarea cu apă potabilă prin rețeaua publică nu va mai fi 

fiabilă datorită modului cum s-a proiectat această investiție, captarea s-a realizat în aval ceea ce a 
condus la cheltuieli foarte mari, nesustenebile, pentru pomparea apei în rețea. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului 
pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă este aprobat cu 13 voturi „Pentru” Se adoptă 
Hotărârea nr. 10/20.02.2020.  

Punctul nr. 9.  Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pentru serviciul public de 
salubrizare. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului 
tarifului pentru serviciul public de salubrizare și precizează că majorarea tarifului se aplică exclusiv 
pentru beneficiarii persoane juridice -instituții publice – din comuna Țețchea la nivelul de 86 
lei/mc+TVA. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului pentru 
serviciul public de salubrizare este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 
11/20.02.2020. 

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierilor 
datelor în registrul agricol. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor 
pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. 

Secretarul comunei face cunoscute unele prevederi din normele tehnologice pentru înscrierea 
datelor în registrul agricol. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor 
pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se 
adoptă Hotărârea nr. 12/20.02.2020. 

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II/2019 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II/2019. 

Se înscrie la cuvânt d-l consilier Chirila Roman care reiterează solicitarea de prezentare a 
situației asistenților personali precum și a persoanelor asistate să se prezinte sub formă tabelară. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II/2019 este aprobat 
cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 13/20.02.2020. 

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale acordate la nivelul comunei Țețchea pentru perioada 2020-2025”. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei 
de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Țețchea pentru perioada 2020-2025”. 

Se înscrie la cuvânt d-l consilier Chirila Roman care apreciază faptul că se observă un progres 
a serviciilor de aistență social.(d-l primar: ca efect a acestora a scăzut abandonul școlar și a crecut 
frecvența școlară în rândul copiilor provenuți din familia defavorizate). 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei 
de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Țețchea pentru perioada 2020-2025” 
este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 14/20.02.2020. 

Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale. 
D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

anual privind serviciile sociale. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual 

privind serviciile sociale este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 15/20.02.2020. 



Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiei publice specifică de secretar 
general al comunei Țețchea  

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind stabilirea funcţiei 
publice specifică de secretar general al comunei Țețchea,  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea funcţiei publice 
specifică de secretar general al comunei Țețchea este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 16/20.02.2020. 

Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale ale 
secretarului general al comunei Țețchea.  

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind evaluarea 
performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Țețchea. 

 Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind evaluarea 
performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Țețchea este aprobat cu 13 voturi 
„Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 17/20.02.2020. 

Punctul nr. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 
Garanție nr. 403/30.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 676.662,00  lei in vederea 
garantării obligațiilor de plata a avansului de 676.662,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului „DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN COMUNA TETCHEA, 
JUDETUL BIHOR”. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 
de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 403/30.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 
676.662,00  lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 676.662,00 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului „DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN 
COMUNA TETCHEA, JUDETUL BIHOR”. 

 Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de 
prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 403/30.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 
676.662,00  lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 676.662,00 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului „DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN 
COMUNA TETCHEA, JUDETUL BIHOR” este aprobat cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 
18/20.02.2020. 

Punctul nr. 17. Diverse.  
Datorită numărului mare a punctelor de pe ordinea de zi membrii consiliul local, în unanimitate, 

propune amânarea acestui punct pentru ședința ordinară următoare.  
 
 

 Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă 
declară şedinţa închisă. 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar general, 
                            Consilier local                                                             Bronț Florian 
                            Bogdan Flore 
 
 


