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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 extraordinare de îndată a consiliului local al 
comunei Țețchea din data de 24.09.2021: 

1. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinantarea 
și participarea la Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul: 
,,Îmbunătățirea infrastructirii rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor’’. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinantarea  
și participarea la Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul: 
,,Extindere rețea de canalizare menajeră în localitățile Hotar și Subpiatră, Comuna Țețchea, 
județul Bihor’’. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar - 
DC 180) sector km 5+720-6+264,L=0,544 km și modernizare DC 179 A 6+264-7+030 și DC 
180 (Subpiatră-Fâșca) km 4+860-5+740,L=1,646 km, Lung. totală=2,19 km’’. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 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’’. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de 
cofinanțare pentru obiectivul ,,Canalizare și stație de epurare în localitatea Țețchea și 
Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor’’. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021. 

7. Proiect de hotărâre pentru  modificarea HCL nr. 6 din 28.01.2021 privind 
aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat care vor funcționa în 
anul școlar 2021-2022 la nivelul comunei Țețchea. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de 
urgență familiilor și persoanelor care se află în condiții de necesitate. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanție nr. 
403/30.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 676.662,00 lei în vederea garantării 
obligațiilor de plată avansului de 676.662,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 



implementarea proiectului ,,DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA 
ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”. 

 
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, 

      Maria – Otilia Ștef                                                        Secretar general, 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 73 din 24 septembrie 2021 

 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 11  
 Vot: 11 voturi ,,Pentru” 


