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Proiect 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind împuternicirea primarului comunei Țețchea să semneze un contract de 

superficie 

 Având în vedere: 
- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind împuternicirea primarului 

comunei Țețchea să semneze un contract de superficie,  înregistrat cu nr. 3488/14.06.2021, 
- Raportul de specialitate  a compartimentului cu atribuții în domeniul fondului funciar 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea la Proiectul de hotărâre 
privind privind împuternicirea primarului comunei Țețchea să semneze un contract de 
superficie, înregistrat cu nr. 3489/14.06.2021, 

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, ........... din totalul de 13 în funcție, 
 În baza prevederilor art. 106 și art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 693 alin. (1) și alin. (4) din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și 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 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 Art. 1.  Se împuternicește primarul comunei Țețchea, d-l Cazan Florin – Aurel, să 
semneze contractul de superficie pentru suprafața de 1.237 mp, înscris în CF nr. 55439 
Țețchea, proprietar S.C. APATET NATURA S.R.L., în vederea înființării unui parc de joacă 
pentru copii în localitatea Țețchea. 
 Art. 2. Superficia se înscrie pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a 
invoca accesiunea asupra parcului înființat din sponsorizare. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încuvințează primarul 
Comunei Țețchea. 

Art. 4. 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                                                     Secretar general, 
                                                                                              Janett – Gabriela Covrig 


