ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA ȚEȚCHEA
LOCALITATEA ȚEȚCHEA Nr. 90
CIF: 4705942; Tel/fax:0259344704; e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.ro; www.tetchea.ro
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
privind aprobarea ordinii de zi
Având in vedere ordinea de zi prezentată,
Văzând votul consilierilor în funcţie prezenţi,
In baza prevederilor art. 135 alin. (7) din din O.U.G. nr. 57/2019 privnd Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Ţeţchea,
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Ţeţchea din
data de 28.01.2021 :
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor
comunei Țețchea în S.C. „Locadin” S.A.;
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor
comunei Țețchea în S.C. „Apatet Natura” S.R.L.;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de stat şi particular
care va funcţiona în anul şcolar 2021-2022;
4. Proiect de hotarare privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Țețchea;
5. Proiect de hotarare privind înregistrarea comunei Țețchea în Sistemul național electronic de
plată online a taxelor și impozitelor;
6. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului de la sfârșitul exercițiului bugetar aferent
anului 2020 al secțiunii de dezvoltare;
7. Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol în
semestrul II/2020;
8. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav în semestrul II/2020;
9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului anual de acțiune de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local
pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
10. Diverse.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, cu:
- Instituţia prefectului, judeţul Bihor;
- Primarul Comunei Ţeţchea.
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Adrian-Cristian Puie

Nr. 3 din 28 ianuarie 2020
Total consilieri în funcţie: 13
Consilieri prezenţi:13
Vot: 13 voturi „Pentru”

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Florian Bronț

