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privind convocarea Consiliului local Ţeţchea 
în şedinţă ordinară  

 
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 In temeiul prevederilor art. 134 alin.(1) lit. a) și 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 Ţeţchea, în şedinţă ordinară la sala de şedinţe a 
comunei Ţeţchea, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru data de 28.01.2021, ora 15,00, cu 
următoarea ordine de zi: 
  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor 
comunei Țețchea în 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 jurifâdic, 
 Comisia juridică este desemnată pentru avizarea proiectului de hotărâre. 
       2. Proiect de hotărâre privind mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor 
comunei Țețchea în 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 juridic. 
 Comisia juridică este desemnată pentru avizarea proiectului de hotărâre. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de stat şi particular 
care va funcţiona în anul şcolar 2021-2022,  
              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 financiar-contabil. 
 Comisia buget-finanțe este desemnată pentru avizarea proiectului de hotărâre. 

4. Proiect de hotarare privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Țețchea. 
              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 juridic. 
 Comisia juridică este desemnată pentru avizarea proiectului de hotărâre. 
 5. Proiect de hotarare privind înregistrarea comunei Țețchea în Sistemul național electronic de 
plată online a taxelor și impozitelor 
 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 financiar-contabil. 
 Comisia buget-finanțe este desemnată pentru avizarea proiectului de hotărâre. 

6. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului de la sfârșitul exercițiului bugetar aferent 
anului 2020 al secțiunii de dezvoltare 
 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 financiar-contabil. 
 Comisia buget-finanțe este desemnată pentru avizarea proiectului de hotărâre. 

7. Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol în 
semestrul II/2020, 

„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 pentru activități social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism este 
dese3mnată pentru avizarea proiectulu8i de hotărâre, 

8. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 
în semestrul II/2020, 

„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 cu atribuții de aistență socială, 

Comisia pentru activități social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism este 
dese3mnată pentru avizarea proiectului de hotărâre 

 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 

„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 cu atribuții de aistență socială 

Comisia pentru activități social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism este 
dese3mnată pentru avizarea proiectului de hotărâre, 
 Consilierii locali sunt invitați de a formula și depune amendamente la proiectul de hotărâre. 

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, 
                                                                                                                   Florian Bronț  
 


