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CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                             

H O T A R A R E 
privind constituirea grupului de lucru la nivelul comunei Țețchea pentru identificarea aşezărilor 

informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare 
 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind constituirea grupului de lucru la 
nivelul comunei Țețchea pentru identificarea aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii 
măsurilor necesare, înregistrat cu nr. 4130/10.09.2020, 
                       - Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind constituirea grupului de lucru 
la nivelul comunei Țețchea pentru identificarea aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi 
stabilirii măsurilor necesare, înregistrat cu nr. 4131/10.09.2020, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 9 din totalul de 10  în funcţie, 
 Ţinând cont de raportrul de avizare al comisiei de specialitate, 
 În baza prevederilor: 
            - art. 38^3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art. 1.  Se organizează grupul de lucru în vederea identificării aşezărilor informale din comuna 
Țe4țchea, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare, în următoarea componență: 
 - Banc Viorel, inspector cu atribuții în domeniul fondului funciar, 
 - Gaidoș Amalia-Dorina, inspector cu atribuții în domeniul protecției mediului, 
 - Simuț Floare, inspector cu atribuții de gestionare a registrului agricol, 
 - Simuț Mariana, consilier cu atribuții de asistență socială. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a pezentei hotărâri se încredinţează primarul şi viceprimarul 
comunei Țețchea. 
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - primarul comunei Ţeţchea; 
   - viceprimarul comunei Țe4țchea ; 
   - membrii grupului de lucru;  
   - dosarul de şedinţă; 
   - compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local. 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,                  
                 CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL,                                            
                 Florin-Aurel Cazan                                                           Florian Bronț  
   
 
Nr. 46 din 21 septembrie 2020 
 
Total consilieri în funcţie: 10 
Consilieri prezenţi: 9 
Vot:  9 voturi „Pentru” 
 


