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Nr. 1/28.01.2021 
 

R E F E R A T 
privind obiecțiile de legalitate a Proiectului de hotărâre și a Hotărârii privind 

mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor comunei Țețchea în 
S.C. „Locadin” S.A. 

 
 
  Apreciez că Proiectul de hotărâre privind mandatarea consilierilor locali pentru 
reprezentarea intereselor comunei Țețchea în S.C. „Locadin” S.A., inițiat de primarul comunei 
Țețchea, domnul Cazan Florin-Aurel, și Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind mandatarea 
consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor comunei Țețchea în S.C. „Locadin” S.A. nu 
întrunesc condițiile de legalitate raportate la prevederile art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 „Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unităţii 
administrativ-teritoriale 
    Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale 
în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat 
sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea 
regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri 
locale.” 

Consiliul local al comunei Țețchea are un număr de 13 consilieri, în prezent toți în 
funcție, cu următoarea configurație politică rezultată la ultimele alegeri locale, din data de 27 
septembrie 2020: 5 consilieri PNL, 5 consilieri PSD, 1 consilier (și viceprimar) UDMR, 1 
consilier Asociația romilor „Pro Europa” și 1 consilier Pro România.  

Prin Proiectul de hotărâre privind mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea 
intereselor comunei Țețchea în S.C. „Locadin” S.A., inițiat de primarul comunei Țețchea, 
domnul Cazan Florin-Aurel, și a Hotărârii nr. 4/28.01.2021 privind mandatarea consilierilor 
locali pentru reprezentarea intereselor comunei Țețchea în S.C. „Locadin” S.A se propune 
desemnarea/se desemnează doamna consilier Ștef Maria-Otilia, PSD și domnul consilier 
Lasca Florian, Pro România. 

La ședința ordinară a consiliului local al comunei Țețchea din data de 28.01.2021, toți 
cei 13 consilieri în funcție au fost prezenți. Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind mandatarea 
consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor comunei Țețchea în S.C. „Locadin” S.A a 
fost adoptată cu 8 voturi „Pentru” și 5 voturi „Abținere.” (s-au abținut domnii consilieri Banc 
Vasile, Bulzan Petru ,Lasca Vasile-Cornel, Puie Adrian-Cristian și Scorțe Mirel-Octavian, toți 
consilieri PNL). 
 

SECRETAR GENERAL, 
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