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CONSILIUL LOCAL 

 
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 comuneiȚețchea, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a consiliului local al comunei 
Țețchea din data de 14.12.2020: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții ,,Înființare rețea inteligenta de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului 
de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea Judetul Bihor”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezoltare a Comunei 
Țețchea pe perioada 2015-2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „SURSA - Start Up Rural 
și Solidar pentru Antreprenori” prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 
4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea 
antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și 
solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;Obiectiv Specific (O.S) 4.16: 
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 1289 mp 
situat în localitatea Țețchea, Comuna Țețchea,  nr. 80,  Județul Bihor, identificat cu nr. top 113 /1, 
CAD:C1   top :  113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii. 

Art. 2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, cu: 
- Instituţia prefectului, judeţulBihor; 
- Primarul Comune iȚețchea; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 

 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

       Florian Lasca                                                                 P.Secretar general, 
                                                                                                               Florian Bronț 
                                                                                                                  Cons. jur. 
                                                                                                        Janett – Gabriela Covrig 

 
  

 
Nr. 61 din 14 decembrie 2020 

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


