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CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale 

Consiliului local al Comunei Țețchea 
 
 

 Ținând cont de operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 
domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul 
membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, precum şi 
componenţa nominală a acestora, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale,  
 În temeiul, art. 124 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 Ţeţchea adoptă urmatoarea  
 

H O T A R Â R E: 
 
 Art. 1. În cadrul Consiliului local al comunei Ţeţchea se organizează un număr de trei comisii de 
specialitate, după cum urmează: 
  I. Comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, învăţământ, sănătate şi familie din care fac parte următorii consilieri: 
   1. Doamna Ștef Maria-Otilia,, 
   2. Domnul Negruț Daniel, 
   3. Domnul Puie Adrian-Cristian, 

4. Domnul Lasca Florian 
   5. Domnul. Scorțe Mirel-Octavian 
  II. Comisia juridica, disciplina si validare din care fac parte următorii consilieri: 
   1. Domnul Banc Vasile,  
   2. Domnișoara Iovan Claudia-Iolanda, 
   3. Domnul Fechete Dinu-Augustin, 
   4. Domnul Scorțe Florian-Marius, 
                         5.Domnul Lasca Vasile-Cornel 

           III. Comisia pentru activități social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism din care 
fac parte urmatorii consilieri: 
    1. Domnul Géczi Ioan, 
    2. Domnul Drimbea Pavel-Ovidiu, 
                          3. Domnul Lasca Vasile-Cornel, 
    4. Domnul Bulzan Petru 
   5. Domnul Scorțe Florian-Marius. 

Art. 2. Atribuţiile, sarcinile si funcţionarea comisiilor de specialitate sunt cele stabilite prin regulamentul 
de organizare si funcţionare a consiliul local. 
 ART. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:
  - primarul Comunei Țețchea; 
  - membrii comisiilor; 
  - Instituţia Prefectului, judeţul Bihor. 

  - Compartimentului relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.  
 
                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Florian Lasca                                                                    SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                                  Florian Bronț 
 
 
Nr. 49 din 17 noiembrie 2020 
Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru” 
 


