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 Încheiat astăzi 25.06.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ţeţchea convocată 
prin Dispoziţia primarului comunei Ţeţchea nr. 144 din 19.06.2020. 
 În urma semnării registrului de evidenţă şi efectuării apelului, din totalul de 13 consilieri în funcţie, toți 
sunt prezenți.  
 Președinte de ședință este d-l consilier Adrian-Cristian Puie conform Hotărârii consiliului local Țețchea 
nr. 19/03.06.2020. 
 D-l preşedinte de şedinţă consultă membrii consiliului local în legătură cu procesul verbal al şedinţei 
extraordinare, de îndată, din luna iune 2020, respectiv din data de 03.06.2020.  
 Nu sunt înscrieri la cuvânt sau obiecţii. Procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința 
extraordinară, de îndată, din data de 03.06.2020. se aprobă cu 13 voturi „Pentru” în forma în care a fost 
prezentat. Se adoptă Hotărârea nr. 23/25.06.2020.   
 D-l Adrian-Cristian Puie face cunoscută ordinea de zi : 

 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 Țețcfhea, județul Bihor, 

9 Diverse. 
Secretarul general al comunei Țețchea face cunoscut consiliului local : 
1. Unele documentații cadastrale a unor imobile (drumuri – pct. 5 al ordinii de zi) conțin erori în sensul că 

nu îndeplineasc condițiile de legalitate privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor publice din 
comună, unele planuri de situație cuprind „tronsoane de drum” constituite din segmente de drum clasificate 
diferit, drum comunal și drum vicinal, ori planul de situație trebuie să cuprindă datele de identificare (categorie 
funcțională - drum comunal, drum vicinal, stradă, alee, uliță, etc.-, suprafață, lungimea totală, după caz, 
capacitatea portantă) a  fiecărui drum în parte. Ca exemplu, aleiatoriu, așa-zisul „tronson” de drum din satul 
Hotar – DV Telecușanul, DC 179)- - cuprinde un segment din DC 179 –Telechiu (DJ 108I)-Hotar-Subpiatră (DC 
183) și un segment din DC 158 Tileagd (DJ 767) – Hotar- DC179), deci nici vorbă de DV Telecușanul, care, 
conform planului de situație se suprapune peste un segment din DC 158. Ca eroare minoră, în centralizatorul nr. 
topo. al planului de situație se regăsește nr. topo. 1375 iar în plan nr. topo. 1379. 
 2. Unele erori materiale, minore, s-au constatat și la documantațiile cadastrale a unor imobile aparținând 
satului Telechiu, comuna Țețchea, (pct. 6 al ordinii de zi) constând în suprața totală a unor nr. topo., care se pot 
remedia. 
 3. Extrasele CF trebuie să fie de dată recentă (nu mai mult de 30 zile) . 
 4. Pregătirea materialelor pentru respectarea termenelor de convocare a consiliului local precum și 
comunicarea hotărârilor, cu toate documentele anexe, către instituția prefectului, în termenul prevăzut. 
 Despre cele de mai sus a fost înștiințat, în scris d-l primar și ,verbal, d-l secretar al comisiei de 
specialitate (urbanism) care a fost desemnată pentru întocmirea avizelori acestor proiecte de hotărâri.  
 D- l primar asigură că aeste deficiențe vor fi remediate întrun timp cât mai scurt, măsurătorile sunt 
efectuate și ele reflectă situația faptică din teren, aceste date vor fi partajate pe categorii de drumuri, pe 



ansamblu suprafața totală a acetor imobile nu se modifică. rectificarea erorilor nefiind o activitate de dificultate 
majoră și solicită consiliului local aprobarea ordinii de zi în forma prezentată  
 D-l preşedinte de şedinţă consultă consiliul local despre ordinea de zi, dacă mai sunt alte observații. Nu 
sunt alte propuneri sau obiecții la ordinea de zi care supusă la vot, astfel cum a fost prezentată, cu rezerva 
îndreptării erorilor scriptice semnalate, este aprobată cu 13 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 
24/25.06.2020..    
 D-l preşedinte de şedinţă propune consiliului local să se treacă la dezbaterea punctului înscris pe 
ordinea de zi. 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare, al anului 2019. 

 D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 
bugetară pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, al anului 2019. 
 Nu sunt discuții la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuție bugetară pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, al anului 2019 este aprobat cu 13 voturi 
„Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 25/25.06.2020.    

Punctul nr. 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. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 
bugetară pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, la 31.03.2020, pe trimestrul I/2020. 
 Nu sunt discuții la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuție bugetară pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare la 31.03.2020, pe trimestrul I/2020 este 
aprobat cu 13 voturi „Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 26/25.06.2020.    

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe 
cele două secțiuni pe anul 2020. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
local de venituri și cheltuieli pe cele două secțiuni pe anul 2020. 

Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri Vasile Banc și Roman Chirila.  
  D-l consilier Vasile Banc : 
  - s-au primit banii de la S.C. Locadin S.A. Țețchea conform celor constatate de Camera 

de conturi Bihor ? (d-l primar : nu, se va plăti pănă în data de 18.12.2020) 
 D-l consilier Roman Chirila :  
                     - lucrările de cadastrare a drumurilor s-au făcut prin încredințare directă ? (d-l primar : da !) 
Nu sunt alte discuții la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului loca de venituri și cheltuieli pe cele două secțiuni pe anul 2020 este aprobat cu 13 voturi 
„Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 27/25.06.2020.    

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

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor 
neeligibile la obiectivul de investiție „DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, 
JUDEȚUL BIHOR”. 

Nu sunt discuții la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea  
finanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție „DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA 
ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR” este aprobat cu 13 voturi „Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 
28/25.06.2020.    

Punctul nr. 5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentații cadastrale pentru drumurile 
comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații 
cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale aparținând comuneiȚețchea. Reiterează faptul că erorile unor 
documentații cadastrale vor fi corectate. 

Nu sunt discuții la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea  unor 
documentații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea este aprobat cu 13 
voturi „Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 29/25.06.2020.   

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

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor 
cadastrale a unor imobile aparținând satului Telechiu, comuna Țețchea. 

Nu sunt discuții la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentațiilor cadastrale a unor imobile aparținând satului Telechiu, comuna Țețchea este aprobat cu 13 voturi 
„Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 30/25.06.2020.   

Punctul nr. 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. 

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre 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. 

Nu sunt discuții la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre 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 este aprobat cu 13 voturi „Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 
31/25.06.2020.   

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

D-l primar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Țețchea, județul Bihor. 

Se înscriu la cuvânt d-l consilier Vasile Banc și d-l primar Pavel-Ovidiu Drimbea. 
D-l consilier Vasile Banc : 

  - am vizualizat mai multe regulamente de organizare și funcționare ale unor consiliulii 
locale dar cel al comunei Țețchea este foarte bine structurat. 

D-l primar Pavel-Ovidiu Drimbea : 
               - am de făcut două observații, referitor la art. III și aparatul permanent de lucru al 
consiliului local - secretarul comunei, pentru corecta informare a consiliului local am extras, din regulament,  
prevederile privind cele două „observații” :   

A. „ ART. III    (1) Funcționarul public, responsabil cu liberul acces al cetățenilor  la informațiile cu 
caracter public și transparența decizională din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea, 
care monitorizează procedurilor administrative și are ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local, precum și 
asigurarea publicării oricăror documente în Monitorului Oficial Local, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, se desemnează prin dispoziţie a primarului comunei Țețchea. Secretarul general al 
comunei Țețchea şi persoana desemnată de primar au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire 
la organizarea şi publicarea Monitorului Oficial Local. 
    (2) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigură din bugetul local al 
comunei Țețchea. 
    (3) Identificarea persoanelor semnatare şi/sau cosemnatare, după caz, a actelor administrative, se asigură 
prin înscrierea întocmai a identităţii lor, în formatul: prenumele şi numele. 
 

B. Secțiuna a 2-a Aparatul permanent al consiliului local 
 
ART.103  
 (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din 

activitatea sa, în cadrul aparatului permanent al consiliului local se încadrazează, prin hotărârea consiliului local, 
1 persoană cu studii superioare, de regulă juridice sau administrative iar selecţionarea acesteia se face pe bază 
de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local. 
(2) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoana angajată, potrivit 
alin. (1), dacă aceasta are pregătirea profesională corespunzătoare, sau de către un apărător ales, în măsura în 
care asistenţa juridică nu poate fi asigurată în alt fel. Cheltuielile se suportă din bugetul local. 
(3) Persoana încadrată pe acest post îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului comunei şi 
colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, 
întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale. 
(4) Pe lângă atribuţiile precizate mai sus, persoana din aparatul permanent al consiliului local  are şi următoarele 
atribuţii: 

a) Cu cel puțin 7 zile înainte de fiecare termen de judecată, prezintă secretarului general al comunei 
Țețchea dosarul cauzei, opinia sa şi actele formulate în numele consiliului; 

b) Întocmeşte lista  cauzelor în care este parte consiliul local şi termenele acestora pe care o va 
actualiza periodic; 

c) Înştiinţează, în scris, secretarul general al comunei Țețchea despre interpelările formulate de către 
consilieri, precum şi despre problemele ridicate de către aceştia şi propunerile sale de soluţionare; 

d) Relaţia cu compartimentele de specialitate ale aparatului primarului comunei Ţeţchea se va derula 
prin intermediul secretarului general, în sensul că va solicita sprijinul pentru primirea tuturor datelor pe care le 
solicită; 

e) Înştiinţează în scris secretarul general al comunei, în termen rezonabil şi util, menţiunile sale cu 
privire la materialele ce vor fi dezbătute în şedinţele consiliului local; 

f) Prezintă consilierilor locali actele normative noi care au incidenţă cu activitatea administraţiei publice 
locale;  

g) Comunică secretarului general al comunei, de fiecare dată, plecarea sa din instituţie, în timpul 
programului şi durata deplasării; 

h) Asigură sprijin în pregătirea şedinţelor comisiilor de specialitate şi ale consiliului local; 
i) Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri în vederea prezentării acestora în şedinţele 

comisiilor de specialitate şi verifică existenţa tuturor documentelor necesare bunei desfăşurări a şedinţelor; 



î) Participă la şedinţe, în plen şi în comisii, după caz, şi acordă consilierilor asistenţă şi sprijin de 
specialitate în desfăşurarea activităţii; 

j) Ține evidenţa documentelor şi a participării la şedinţe a membrilor comisiilor; 
întocmeşte dosarul special de şedinţă, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de 
secretarul general, după aprobarea procesului-verbal; 

k) La finele fiecărui an, procedează la arhivarea actelor întocmite şi predarea lor serviciului de arhivă, 
potrivit legii. 

l) Îndeplineşte orice alte atribuții și  însărcinări, în domeniul său de activitate, satbilite de consilieri,  
secretarul  general al comunei sau de actele normative în vigoare. 
(5) Până la ocuparea postului menționat la  alin. (1), după caz, în lipsa acetuia, atribuțiile  prevăzute la alin. (2) și 
(4) sunt îndeplinite de către consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea. 
(6) Persoanei angajate potrivit alin. (1) se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de 
muncă. 
 Conform înregistrării d-l primar apreciază că secretarul general al comunei nu ar mai avea nicio 
atribuție deoarece ar fi îndeplinite de consilierul juridic, în măsura în care se plătește, din bugetul local, 
consultanță pentru achiziții publice și avocați pentru reprezentarea în justiție !”  

Nu sunt alte discuții sau observații la acest punct al ordinii de zi. Supus la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Țețchea, județul 
Bihor este aprobat cu 13 voturi „Pentru” (unanimitate). Se adoptă Hotărârea nr. 32/25.06.2020.   
 Punctul nr. 7. Diverse. 
 Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri Bogdan Flore, Puie Adrian-Cristian și Ciursaș Florian. 
  -D-l consilier Bogdan Flore: - SC Holcim SA a promis, în primul trimestru al anului, acordarea 
unor sponsorizări (d-l primar: am primit o notificare de la această societate că, datorită pandemiei actuale, 
sponsorizările vor fi direcționate către instituțiile de sănătate ale cetățenilor). 
  - D-l consilier Puie Adrian-Cristian: face propuneri pentru reglementarea priorității în unele 
intersecții din comună. 
 Au loc mai multe propuneri, controversate, din partea unor consilieri. D-l primar promite că 
reglementările de prioritate se vor face cu respectarea prevederilor legale, inclusiv acordul poliției rutiere. 
  - D-l consilier Ciursaș Florian: sunt segmente de șanțuri care trebuie reparate, curățirea 
podețelor la intersecții. (d-l primar: este un proiect în curs privind lucrări la drumuri comunale și vicinale, inclusiv 
șanțurile aferente acestora). 
 
 Având în vedere epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară 
şedinţa închisă. 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar general, 
                            Consilier local                                                             Florian Bronț  
                          Adrian-Cristian Puie 
 


