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H O T Ă R Ă R E 
 

privind  revocarea H.C.L. nr. 29 din 25.06.2020 pentru aprobarea unor documentații 
cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale 

aparținând comunei  Țețchea 
 

Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 3563/31.07.2020 a Proiectului de hotărâre privind revocarea 
H.C.L. nr.  29/25.06.2020 pentru aprobarea unor documentaţii cadastrale pentru drumurile 
comunale și vicinale apaținând UAT Țețchea,  

- Raportul de specialitate nr. 3564/31.07.2020 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 
29/25.06.2020 pentru aprobarea unor documentaţii cadastrale pentru drumurile comunale și 
vicinale apaținând UAT Țețchea,  
 - Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Ţeţchea, 
 Văzând votul consilierilor în funcţie, prezenţi 11 din totalul de 13 în funcţie,  

În baza prevederilor : 
- art. 129, alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e)  din  O.U.G. nr.  57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
           Art.1.  Se  aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Țețchea nr. 29 din 25 
iunie 2020 privind aprobarea unor documentații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale 
aparținând comunei Țețchea.  
  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, cu: 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor, 
  - Primarul și viceprimarul Comunei Țețchea; 
  - Compartimentul juridic; 
  - Compartimentul financiar – contabil; 

  - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
  - La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

  Adrian – Cristian Puie                                                    P.Secretar general, 
                                                                                                            Florian Bronț 
                                                                                                               Cons. jur. 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 

 
      
 
 

Nr. 34 din 06 august 2020 
 
 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 11 
 Vot: 11 voturi ,,Pentru” 


