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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea ordinii de zi 
 

 Având în vedere ordinea de zi prezentată, 
 Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, 
 În baza prevederilor art. 135 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 Consiliul local al comunei Țețchea, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local al comunei 
Țețchea din data de 28.05.2021: 

1. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare al anului 2020, la Comuna Țețchea. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare la 31.03.2021 pe trimestrul I. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a 
cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal DC 
179A Hotar – Fâșca, sector km 0+028 – km 1+600 L=1,572 km”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din 
fondul forestier, proprietatea publică a Comunei Țețchea, prin licitație. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate 
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Țețchea, județul Bihor 
în anul 2021. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Țețchea, județul Bihor. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al Comunei Țețchea. 
 8. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 
2023. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea 
unei locuințe proprietate personală acordată tinerilor în baza Legii nr. 15/2003. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 55415 
Țețchea. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 54242 
Țețchea. 



 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii 
unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 3378 mp, identificat cu nr. top. 908/22 
reprezentând cimitirul ortodox din localitatea Telechiu. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii 
unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 3732 mp, identificat cu nr. top. 908/22, 
908/24 reprezentând DV Cimitirului din localitatea Telechiu. 

 
Art. 2. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

Florian – Marius Scorțe                                                      Secretar general, 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 30 din 28 mai 2021 

 
 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 13  
 Vot: 13 voturi ,,Pentru” 

 


