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CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea ordinii de zi 
 
 Având in vedere ordinea de zi  prezentată, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 
 In baza prevederilor art. 135  alin. (7) din din O.U.G. nr. 57/2019 privnd Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei consiliului local al comunei Ţeţchea din data de 
17.12.21019:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni, 
funcționare și dezvoltare, al anului 2019,  
       2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni, 
funcționare și dezvoltare, la 31.03.2020, pe trimestrul I/2020, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loca de venituri și cheltuieli pe 
cele două secțiuni pe anul 2020, 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea finanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de 
investiție „DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”, 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentații cadastrale pentru drumurile 
comunale și vicinale aparținând UAT Țețchea, 

6.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor cadastrale a unor imobile aparținând 
satului Telechiu, comuna Țețchea, 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiune de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local 
pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al comunei Țețchea, județul Bihor, 

9 Diverse. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, cu: 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
  - Primarul Comunei Ţeţchea. 
  - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local. 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                  
                 CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL,                                          
                 Adrian-Cristian Puie                                                           Florian Bronț  
   
 
 
 
 
Nr. 24 din 25 iunie 2020 
 
Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru” 
 


