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Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind schimbarea reprezentantului legal al Comunei Țețchea 
  în Adunarea Generală a Asociaților 

 ADI Ecolect Group Bihor  
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 5607 din 11.12.2020, a proiectului de hotârâre 

privind schimbarea reprezentantului legal al Comunei Țețchea în Adunarea Generală a 
Asociaților ADI Ecolet Group Bihor, 

- Raportul de specialitate nr. 5608 din 11.12.2020  al inspectorului cu atribuții de 
mediu, privind schimbarea reprezentantului legal al Comunei Țețchea în Adunarea Generală 
a Asociaților ADI Ecolet Group Bihor, 

- Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Țețchea, 

Văzând votul consilierilor în funcție, prezenți ......... din totalul de 13 în funcție, 
În baza prevederilor: 
- art. 16 alin. (3) din Statutul ADI Ecolet Group Bihor, 
- art. 10 alin. (5) și art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.b) coroborat cu alin. (7) lit.i) și ale 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 ,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se mandatează d-nul Cazan Florin Aurel, primar, reprezentant legal al 
comunei Țețchea în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru 
implementarea proiectului din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 
județul Bihor. 
 Art. 2. D-nul Cazan Florin Aurel, în calitate de primar al comunei Țețchea, județul 
Bihor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art. 3. 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                                                     P.Secretar general, 
                                                                                                            Florian Bronț 
                                                                                                               Cons. jur. 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 


