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D I S P O Z I Ţ I A   nr. 157 
din 30.07.2021 

privind convocarea Consiliului local Ţeţchea 
în ședință extraordinară de îndată 

 
 
 Având în vedere: 

- Referatul privind emiterea dispoziției de convocare a Consiliului local Țețchea în 

ședință extraordinară de îndată în data de 30.07.2021 ora 16:30, întocmit de către d-l primar 

Aurel – Florin Cazan, înregistrat cu nr. 4317/30.07.2021; 

- prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) coroborate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. 

a) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Primarul comunei Ţeţchea emite următoarea 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 

 
Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Țețchea, în ședință extraordinară de îndată 

la sala de ședințe a comunei Țețchea, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru data de 

30.07.2021, ora 16:30, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii consiliului Local Țețchea nr. 66 din 29 
iulie 2021 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Țețchea în Adunarea 
Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. 

Inițiator: consilieri locali. 

 Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui 

consilier local: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Țețchea; 

 - raportul de specialitate al consilierilor locali și a inspectorului agricol. 

 Comisia juridică, disciplină și validare. 

   2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. 

Inițiator: primarul comunei Țețchea. 



 Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui 

consilier local: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Țețchea; 

 - raportul de specialitate al compartimentului agricol. 

 Comisia juridică, disciplină și validare. 

 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. APATET NATURA S.R.L. 

Inițiator: primarul comunei Țețchea. 

 Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui 

consilier local: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Țețchea; 

 - raportul de specialitate al compartimentului agricol. 

 Comisia juridică, disciplină și validare. 

         Consilierii locali sunt invitați de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, la: 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor, 
  - Compartimentului relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          PRIMAR,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Florin-Aurel Cazan                                            Secretar general,        

                                                                                 Janett – Gabriela Covrig 
 
 


