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H O T Ă R Ă R E 
privind schimbarea reprezentantului legal al comunei Țețchea pentru 

implementarea proiectului „Dotarea căminelor culturale din comuna Țețchea, județul 
Bihor” 

 
 Consiliul local al comunei Țețchea, 

Luând act de: 
 - Încheierea nr. 979/12.10.2020 a Judecătoriei Aleșd prin care se validează 

alegerea în funcția de primar al comunei Țețchea a domnului Florin-Aurel Cazan, urmare a 
scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020, 

            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind schimbarea 
reprezentantului legal al comunei Țețchea pentru implementarea proiectului „Dotarea 
căminelor culturale din comuna Țețchea, județul Bihor”  înregistrat cu nr. 5176/13.11.2020, 

  - raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Ţeţchea la proiectul de hotărâre privind reprezentarea 
comunei Țețchea în adunarea general a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBAN-
RURAL”, înregistrat cu nr. 5177/13.11.2020, 

Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 13 din totalul de 13 în funcție, 
Ținând cont de prevederile cap. 2, pct. 2.1 din Ghidul pentru accesare Submăsura 7.6 

– „Investiții associate cu protejarea patrimoniului cultural” 
 In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) corroborate cu alin. (7) lit. d), art. 154 alin. 
(6) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art. 1. Domnul Florin-Aurel Cazan, primarul comunei Țețchea, județul Bihor, este noul 
reprezentant legal al comunei Țețchea, județul Bihor pentru implementarea proiectului 
„Dotarea căminelor culturale din comuna Țețchea, județul Bihor”.. 
 Art.2. Primarul comunei Țețchea va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - Primarul Comunei Ţeţchea,  
   - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul Oficial 
Local. 
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Nr. 58 din 17 noiembrie 2020 
Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru” 

 


