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PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 22.04.2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Țețchea 
convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 83 din 16.04.2021. 
 La ședință sunt prezenți toți cei 13 consilieri în funcție. 
 Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Domnul consilier (viceprimar) Ioan Geczi 
îl propune pe domnul consilier Florian –Mariu Scorțe. Domnul consilier Adrian – Cristian Puie îl propune pe 
domnul consilier Vasile Banc. Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea domnului consilier 
(viceprimar) Ioan Geczi care este votată cu 8 voturi ,,Pentru” și 5 voturi ,,Abținere”, astfel domnul consilier 
Florian – Marius Scorțe este ales președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni de zile. Se adoptă 
Hotărârea nr. 21/22.04.2021. 
 Domnul consilier Cornel Lasca menționează faptul că se va abține de la toate punctele de pe 
ordinea de zi dat fiind faptul că există discuții în contradictoriu. 
 Domnul președinte de ședință consultă membrii consiliului local în legătură cu procesul verbal al 
ședinței extraordinare din data de 25.03.2021. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt sau obiecții. Procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința 
extraordinară din data de 25.03.2021, se aprobă cu unanimitate de voturi în forma în care a fost prezentat. 
Se adoptă Hotărârea nr. 22/22.04.2021. 
 D-l președinte de ședință Florian - Marius Scorțe face cunoscută ordinea de zi astfel cum a fost 
înscrisă în invitațiile de participare la ședință: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021.  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC 
APATET NATURA SRL. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC 
LOCADIN SA. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la 
bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Centru medical și de permanență în comuna 
Țețchea”. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la 
bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180) sector km 
5+720-6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264-7+030 și DC180 (Subpiatră - Fâșca) km 4+860-
5+740, L=1,646, lung. totală: 2,19 km”. 
 D-l consilier Vasile Banc propune introducerea unui punct, Proiect de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Țețchea.  

Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că există o circulară primită de la 
Instituția Prefectului – Județul Bihor, adresată primarilor și secretarilor generali, conform căreia trebuie 
actualizat/modificat Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local/Statutul UAT. Regulamentul 
de organizare și funcționare este în lucru și la următoarea ședință de consiliu va fi introdus pe ordinea de zi 
împreună cu statutul. 

D-l președinte de ședintă, 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 – Marius Scorțe propune supunerea 
la vot a ordinii de zi. Este aprobat cu 8 voturi ,,pentru” și 5 voturi ,,abținere”. Se adoptă Hotărârea nr. 
23/22.04.2021. 
 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 bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 
2021. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli 



pe anul 2021, specifică că este cu priopritate în acest an construirea/finalizarea celor 4 capelelor din 
comună, reparația clădirii cu un nivel (fostul sediu Locadin, nr. 82/A), transformarea fostei școli din 
localitatea Subpiatră în remiză PSI și reabilitarea căminului din localitatea Hotar. 

Domnul consilier Vasile Banc întreabă: 

-  Ce reprezintă cheltuielile cu internetul? Dl. primar: este internetul primariei și a camerelor de 
supraveghere din comună. 

- Ce reprezintă cheltuielile cu mentenanța wifi? Dl. primar: este mentenanța proiectului 
WIFI4EU. 

- Ce reprezintă reînoirea semnăturilor electonice? Dl. primar: este suma necesară pentru 
reînoirea a 4 semnături electonice din cadrul personalului Comunei Țețchea. 

- La câti oameni se plătește serviciile de pază? Doamna Maria – Dana Șoș: la 4 agenți. 
- Unde este lista de invistiții pe anul 2021? Doamna Maria – Dana Șoș: nu se mai întocmește 

listă de investiții, ce se întocmește programul de investiții publice pe grupe de  investiții și surse de finanțare 
ca și anexă la buget. 

Domnul consilier Adrian – Cristian Puie întreabă: 
- Ce reprezintă extinderea de rețea? Dl. primar: extinderea de rețea electrică la capele.   

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 
 Este aprobat cu 9 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă” și 3 voturi ,,abținere”. Se adoptă Hotărârea nr. 
24/22.04.2021. 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al SC APATET NATURA SRL. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021 al SC APATET NATURA SRL. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre aprobarea bugetului 
inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC APATET NATURA SRL. Este aprobat cu 8 voturi ,,pentru” și 
5 voturi ,,abținere”. Se adoptă Hotărârea nr. 25/22.04.2021. 

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al SC LOCADIN SA. 
 D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021 al SC LOCADIN SA.  

Domnul consilier Vasile Banc întreabă: câți angajați are SC LOCADIN SA? D-na consiler Maria -
Otilia Ștef: 35 de angajați. 

Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Este aprobat cu 8 voturi ,,pentru” și 5 voturi ,,abținere”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 26/22.04.2021. 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării 
de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Centru medical și de permanență în comuna 
Țețchea”. 

D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a 
cofinanțării de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Centru medical și de permanență în 
comuna Țețchea”. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 
și a cofinanțării de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Centru medical și de 
permanență în comuna Țețchea”. Este aprobat cu 11 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,,abținere”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 27/22.04.2021. 
 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării 
de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180) sector 
km 5+720-6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264-7+030 și DC180 (Subpiatră - Fâșca) km 
4+860-5+740, L=1,646, lung. totală: 2,19 km”. Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții 
,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180) sector km 5+720-6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 
6+264-7+030 și DC180 (Subpiatră - Fâșca) km 4+860-5+740, L=1,646, lung. totală: 2,19 km”.Este aprobat 
cu 11 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,,abținere”. Se adoptă Hotărârea nr. 28/22.04.2021. 
 Punctul 6. Diverse 
 Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Mirel – Octavian Scorțe, Adrian – Cristrian Puie, Dinu – 
Augustin Fechete. 
 D-l consilier Mirel – Octavian Scorțe: 

- în colonia de romi din localitatea Telechiu sunt probleme cu, colectarea selective a 
deșeurilor, cetățenii nu știu să selecteze. D-l primar: d-șoara Claudia – Laura Cuciula șef serviciu de 



reintegrare socială din cadrul Centrului Multifuncțional Telechiu îi va ajuta/învăța pe cetățeni să colecteze 
selective deșeurile. 

- Decolmatarea șanțului de la DJ108i spre strada Gării. D-l primar: se va decolmata. 
D-l consilier Dinu – Augustin Fechete:  
-pubelele de 40 l sunt prea mici la familiile cu membrii mai mulți. D-l primar: SC SALUBRI SA poate 

da și pubele de 120 l, dar costurile sunt mult mai mari. 
- D-l consilier Vasile Banc l-a dus în eroare la semnarea procesului verbal al ședinței pe comisia 

juridică,comisie care a fost convocată de către d-l consilier Vasile Banc spunând-ui că semnează foaia de 
pontaj.  

D-l consiler Adrian – Cristian Puie: 
-aduce la cunoțtință că sunt problem cu drumul spre Biserica veche Hotar. D-l primar: se va pietrui. 
- decolmatarea șanțului pe strada Burescu. Dl. primar: se va decolmata. 
Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, d-l președinte de ședință declară 

ședința închisă. 
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