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CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 21.12.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Țețchea
convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 287 din 17.12.2020.
În urma semnării registrului de evidență și efectuării apelului, din totalul de 13 consilieri în funcție, 12
sunt prezenți, d-l consilier Fechete Dinu – Augustin lipsește.
Domnul președinte de ședință consultă membrii consiliului local în legătură cu procesul verbal al
ședinței extraordinare din data de 14.12.2020.
Nu sunt înscrieri la cuvânt sau obiecții. Procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința
extraordinară din data de 14.12.2020, se aprobă cu 12 voturi ,,Pentru” în forma în care a fost prezentat. Se
adoptă Hotărârea nr. 65/21.12.2020.
D-l președinte de ședință Florian Lasca face cunoscută ordinea de zi astfel cum a fost înscrisă în
invitațiile de participare la ședință:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe cele
două secțiuni pe anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni,
funcționare și dezvoltare la 30.09.2020 pe trimestrul III.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al Comunei Țețchea în
Adunarea Generală a Asociaților ADI Ecolet Group Bihor.
D-l președinte de ședintă propune punctul 5. Diverse, consultă consiliul local despre ordinea de zi,
dacă mai sunt alte observații. Nu sunt alte propuneri sau obiecții cu privire la ordinea de zi. D-l Florian Lasca
propune supunerea la vot a ordinii de zi. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr.
66/21.12.2020.
D-l președinte de ședință propune consiliului local să se treacă la dezbaterea punctelor înscrise pe
ordinea de zi:
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli
pe cele două secțiuni pe anul 2020.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli pe cele două secțiuni pe anul 2020.
Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local de venituri și cheltuieli pe cele două secțiuni pe anul 2020.
Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 67/21.12.2020.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două
secțiuni, funcționare și dezvoltare la 30.09.2020 pe trimestrul III.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele
două secțiuni, funcționare și dezvoltare la 30.09.2020 pe trimestrul III. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare la
30.09.2020 pe trimestrul III. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 68/21.12.2020.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul
2021. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 69/21.12.2020.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al Comunei
Țețchea în Adunarea Generală a Asociaților ADI Ecolet Group Bihor.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al
Comunei Țețchea în Adunarea Generală a Asociaților ADI Ecolet Group Bihor. Proiectul de hotărâre privind
aprobarea schimbării reprezentantului legal al Comunei Țețchea în Adunarea Generală a Asociaților ADI
Ecolet Group Bihor. Este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 70/21.12.2020.
Punctul nr. 5. Diverse.

Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri Florian Lasca, Vasile Banc, Mirel – Octavian Scorțe, Petru
Bulzan, Vasile – Cornel Lasca și Florian – Marius Scorțe.
D-l Florian Lasca; - propune acordarea unui ajutor d-lui Filip Ioan, domiciliat în Țețchea, nr. 25, al
cărei gospodărie a ars în incendiul din data de 20.12.2020 și propune aprobarea unui buget pentru
asemenea situații (d-l primar: i-se va acorda ajutor de urgență);
verificarea hidranților, a capacității de absorbție a apei (d-l Pavel – Ovidiu Drimbea: hidranții
sunt verificați anual de către pompieri).
D-l Vasile Banc: - solicită prezentarea raportului Curții de Conturi;
solicită prezentarea extrasului de cont la data de 30 a lunii, din care să reiasă toți banii care
intră și ies în contul primăriei (d-na inspector Dana – Maria Șoș: extasele de cont nu se mai primesc din
trezorerie, ele se listează zilnic din Sitemul Național de Raportare FOREXEBUG al Ministerului de Finanțe,
la nivel de capitol, titluri și alineate. Nu se pot lista cumulat la nivel de lună întreagă.)
D-l Mirel – Octavian Scorțe: - întreabă dacă există hidranți în localitatea Telechiu (d-l viceprimar îi
enumeră numerele administrative în dreptul cărora sunt hidranții: 53, 91, 112, 144, 184);
întreabă de stadiul lucrărilor de la canalizare (d-l primar: se lucrează și au fost finalizate
lucrările privind racordarea stație de epurare la energie electrică).
D-l Petru Bulzan: - amintește de promisiunea primirii unei sponsorizări din partea S.C. Holcim
România S.A. pentru reabilitarea șanțurilor (d-l primar: în data de 17.12.2020 a fost depusă cererea de
finanțare pentru înființarea rețelei de gaz, după evaluarea cererii de finanțare și finalizarea lucrărilor de
canalizare, se vor reabilita șanțurile din comuna Țețchea).
D-l Vasile – Cornel Lasca; - reabilitarea drumurilor agricole.
D-l Florian – Marius Scorțe: - reabilitarea drumului agricol de la Medes spre Csererdo;
ecologizarea terenului din localitatea Telechiu, eliminarea deșeurilor generate de fostul
agent economic SC Pyrogum SRL (d-l primar: a avut loc o întâlnire cu reprezentanții SC Geocycle
(România) SRL, în urma căreia a fost demarată pocedura pentru semnarea unui protocol de colaborare
pentru pre-procesarea și eliminarea deșeurilor).
Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, d-l președinte de ședință declară
ședința închisă.
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