
Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 28.05.2021 
 

 
 
 

 
 

Statutul 
 

Comunei Țețchea 
 

Județul Bihor 
 
 
 
 

 



CAPITOLUL I 
Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale 

 
    ART. 1 
    (1) Comuna Țețchea din județul Bihor este: 
    a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu 
propriu; 
    b) subiect juridic de drept fiscal; 
    c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile 
cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 
    (2) Comuna Țețchea are sediul social, la adresa: com. Țețchea, sat Țețchea, nr. 
90, jud. Bihor, precum şi codul de înregistrare fiscală 4705942. 
     
    ART. 2 
    (1) Comuna Țețchea este situată în partea central – estică a județului Bihor, la o 
distanță de aproximativ 30 km față de orașul Oradea, cel mai apropiat fiind orașul 
Aleșd la 13 km de aceasta. 
    În ceea ce privește vecinii, în parte sudică este Comuna Vârciorog, în est Comuna 
Aștileu, în partea de nord fiind Comuna Lugașu de Jos, iar în vest Comuna Tileagd. 
    În cadrul acestor limite, comuna ocupă o suprafață de 51,2 km2 ce reprezintă 0,67 
% din suprafața totală a județului. 
    Legăturile sale cu orașele din vecinătate și comunele vecine, dar și spațiul 
transfrontalier, se realizează prin intermediul unei rețele rutiere și feroviare care îi 
oferă un grad ridicat de accesibilitate, cu impact major asupra dezvoltării social – 
economice. 
    (2) Comuna Țețchea este formată din satele Hotar, Subpiatră, Telechiu și Țețchea 
(reședință).     
    (3) Comuna Țețchea potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are 
rangul III. 
    (4) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi 
extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (2) sunt prevăzute în 
anexa nr.1  la prezentul statut. 
 
    ART. 3 
    (1) Comuna Țețchea din județul Bihor dispune de o reţea hidrografică formată din: 
râul Crișul Repede; văi: Recea, Cropanda, Medes (Medișe); lacuri.  
    (2) Pe teritoriul Comuna Țețchea se regăsește o floră și o faună diversificată. 
    (3) Comuna Țețchea dispune de o mare diversitate de soluri. 
    (4) Resursele de subsol ale Comunei Țețchea sunt formate din: marnă, calcar 
exploatată în Carierele Subpiatră și Hotar, care deservesc fabrica de ciment SC 
HOLCIM (ROMÂNIA) CIMENT ALEȘD SA. De asemenea în această categorie se 
înscriu și nisipurile și pietrișurile exploatate în lunca Crișului Repede. 
    (5) Denumirea şi lungimea văilor, râurilor, lacurilor, denumirea faunei şi florei de pe 
raza teritorială a Comunei Țețchea se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul statut. 
 
 
    ART. 4 
    (1) Comuna Țețchea s-a înfiinţat în anul 1968. 
    (2) Prima atestare documentară a Comunei Țețchea a fost în 1256. 



    (3) Evoluţia istorică a Comunei Țețchea se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul 
statut. 
 
    ART. 5 
    (1) Populaţia Comunei Țețchea numără 3141 locuitori. 
    (2) Componenţa şi structura populaţiei Comunei Țețchea defalcate inclusiv pe 
localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 4  la prezentul statut. 
    (3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului 
în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a 
folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile 
deconcentrate. 
 

 
CAPITOLUL II 

Autorităţile administraţiei publice locale 
 
 
    ART. 6 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 
    a) Consiliul Local al Comunei Țețchea, reprezintă autoritate deliberativă de la 
nivelul Comunei Țețchea. 
Consiliul Local al Comunei Țețchea este format din 13 membri; 
    b) primarul Comunei Țețchea Cazan Florin - Aurel, ca autoritate executivă; 
    c) La nivelul Comunei Țețchea, consiliul local a ales un viceprimar, respectiv Geczi 
Ioan. 
    (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea: 
PSD – 5 consilieri; 
PNL – 5 consilieri; 
UDMR – 1 consilier; 
PR Pro,,Europa” – 1 consilier; 
P Pro România – 1 consilier. 
    (3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Țețchea s-a constatat prin Ordinul 
prefectului judeţului nr. 719/27.10.2020. 
    (4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor 
locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt 
prevăzute în anexa nr. 5.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 5.b la prezentul 
statut, după caz. 
 
 
    ART. 7 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul 
de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna 
Țețchea. 
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 
fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Țețchea. 
    (3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a 
conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, 
precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a 
Comunei Țețchea se regăsesc în anexa nr. 6 la prezentul statut. 
 



 

CAPITOLUL III 
Căi de comunicaţii 

 
    ART. 8 
    (1) Raza teritorială a Comunei Țețchea este tranzitată, după caz, de una sau mai 
multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele 
de transport, cu modificările şi completările ulterioare: 
    a) reţeaua rutieră; 
    b) reţeaua de căi ferate. 
    (2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, din drumuri de interes judeţean şi drumuri de 
interes comunal, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7.a la prezentul statut. 
    (3) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 
363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenţionale, astfel 
cum sunt prezentate în anexa nr. 7.b la prezentul statut. 
 
     

CAPITOLUL IV 
Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza 

teritorială a unităţii administrativ-teritoriale 
 

 
    ART. 9 
    (1) Pe raza teritorială a Comunei Țețchea îşi desfăşoară activitatea un număr total 
de 5 unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar. 
    (2) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), sunt 
prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 
    (3) Comuna Țețchea susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie 
prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 
 
    ART. 10 
    (2) Pe raza teritorială a Comunei Țețchea se organizează un număr de 5 
manifestări culturale. 
    (3) Tipul şi denumirea denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 
8 la prezentul statut. 
    (4) Comuna Țețchea participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele 
locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte 
cu terţii, după caz, potrivit legii. 
    ART. 11 
    (1) Pe raza teritorială a Comunei Țețchea se asigură asistenţă medicală: 
a) asistență medicală profilactică şi curativă; 
    (2) Comuna Țețchea participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate 
publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 
    (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, prin: 
    a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi; 



    (5) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală 
sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 
 
    ART. 12 
    (1) Pe raza teritorială a Comunei Țețchea se asigură servicii sociale definite potrivit 
art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    (2) Comuna Țețchea asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute 
la alin. (1). 
    (3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Țețchea se regăseşte în 
anexa nr. 8 la prezentul statut. 
 
    ART. 13 
    (1) Pe raza teritorială a Comunei Țețchea îşi desfăşoară activitatea, un  club al 
copiilor și două cluburi/asociaţii sportive. 
    (2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 8 
prezentul statut. 
 
 

CAPITOLUL VI 
Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale 

 
 
    ART. 14 
    (1) Patrimoniul Comunei Țețchea este compus din bunurile mobile şi imobile care 
aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei Țețchea, precum şi din 
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial. 
    (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Țețchea,  întocmit şi atestat 
prin HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și 
al municipiilor, orașelor și comnulor din județul Bihor, se găseşte în anexa nr. 9 la 
prezentul statut. 
    (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Țețchea se actualizează ori 
de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet 
a 
Comunei Țețchea, în secţiunea dedicată acestui statut. 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
Serviciile publice existente 

 
    ART. 15 
    Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei Țețchea sunt, 
după caz: 
    a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC APATET 
NATURA SRL; 
    b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC SALUBRI SA; 
    c) serviciul public de iluminat; 
 



    ART. 16 
    Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei 
Țețchea  sunt furnizate de: SC ELECTRICA FURNIZARE SA, SC ENEL ENERGIE 
SA, SC ABSOLUTE ENERGY SRL. 
 
 

CAPITOLUL VIII 
Societatea civilă, cultele care îşi desfăşoară activitatea în unitatea 

administrativ-teritorială 
 
 
    ART. 17 
    (1) Comuna Țețchea realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, 
organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care 
vizează dezvoltarea comunităţii. 
    (2) Comuna Țețchea acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative 
cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în 
strategia de dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale. 
    (3) Comuna Țețchea poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în 
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
     
    ART. 18 
    (1) În Comuna Țețchea îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase: 
Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată, Cultul Creștin Baptist, Cultul Creștin 
Penticostal. 
    (2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) 
se regăseşte în anexa nr. 10 la prezentul statut. 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
Participare publică 

 
    ART. 19 
    Populaţia din Comuna Țețchea este consultată şi participă la dezbaterea 
problemelor de interes local, după caz, astfel: 
    a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii; 
    b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate; 
    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 
    d) prin participarea la şedinţele consiliului local; 
    e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliului. 
 
 
 



    ART. 20 
    (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi 
validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare 
sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, după caz. 
    (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente 
ale comunei ori numai în unele dintre acestea. 
 

 
CAPITOLUL X 

Cooperare sau asociere 
 

    ART. 21 
   (1) Comuna Țețchea se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice 
de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 
cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
. 
    ART. 22 
    (1) Comuna Țețchea aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
    (2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 
Comuna Țețchea se regăseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut. 
 
    ART. 23 
    Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din 
bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de 
natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 12 la 
prezentul statut. 
 
 

CAPITOLUL XI 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
    ART. 24 
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 36 din 28.05.2021. 
    ART. 25 
    Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Țețchea sau a 
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative. 
    ART. 25 
    Anexa nr. 9 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente 
de natură juridică. 
    ART. 25 
    Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 25 se 
actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor 
specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an. 
 



    ANEXA 1 
la statutul Comunei Țețchea 

 
 
 
 

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a 
extravilanului pe fiecare dintre localităţi 

 
 
 
           Comuna Țețchea  este formată din satele Hotar, Subpiatră, Telechiu și 
Țețchea  (reședința), se întinde pe o suprafață de 49,59 km2 și deține o populație de 
3141 locuitori conform recensământului efectuat în anul 2011. 
         -  Satul Hotar cu o populație de 771 locuitori, deține o suprafață totală de 2112 
ha din care 139 ha teren intravilan și 1973 ha teren extravilan, 1403 ha teren arabil, 
290 ha pășuni, 226 ha păduri, 43 ha fâneață, 11 ha vii și livezi, 415 gospodării 
agricole; 
         - Satul Subpiatră cu o populație de 602 locuitori, deține o suprafață  totală de 
1098,82 ha din care 86 ha teren intravilan și 1012,82 ha teren extravilan, 497,82 ha 
teren arabil, 326 ha pășuni, 152 ha păduri, 31 ha fâneață, 6 ha vii și livezi, 188 
gospodării agricole ; 
        -Satul Țetchea cu o populație de 771 locuitori, deține o suprafață totală de  
522,82 ha din care 194 ha teren intravilan și 328,82 ha teren extravilan , 250,82 ha 
teren arabil, 50 ha pășuni,  27 ha fâneață, 1 ha vii și livezi, 260 gospodării agricole ; 
        -Satul Telechiu cu o populație de 823 locuitori, deține o suprafață totală de  
1170 ha din care 94 ha teren intravilan și 1076 ha teren extravilan, 641 ha teren 
arabil, 237 ha pășuni,  126 ha păduri, 68 ha fâneață, 4 ha vii și livezi, 205 gospodării 
agricole. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 
la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale 

 
 

I.HIDROGRAFIA 
 

Rețeaua de suprafață  este reprezentată în  primul rând de Crișul Repede , 
arteră hidrografică ce, prin eroziune și acumulare , a generat această depresiune în 
care este situată și comuna Țețchea. 
  Râul Crișul Repede are, pe teritoriul comunei Țețchea , afluenți doar pe partea 
stângă, datorită amplasării teritoriului comunei aproape în totalitate în stânga 
acestuia.Ȋntre afluenții Crișului Repede, cu izvoare în dealurile piemontane, ,mai 
importanți sunt Valea Recea a cărei confluență cu Crișul Repede se realizează pe 
teritoriul comunei.Valea Cropanda și  Medeș(Medișe) deși  străbat teritoriul comunei 
confluează pe teritoriul comunelor vecine cu Crișul Repede. 
   Apele freatice , sunt cantonate în depozitele de terasă și conurile de dejecție 
la adâncimi ce variază între 0-2 m. 
   Apele de adâncime, situate în depozitele de roci poroase, permeabile aflate la 
o adâncime maximă ce variază pâna la 12 m .Ȋn ceea ce privește mineralizarea, 
acestea se înscriu în categoria apelor hidrocarbonate-clorurate în partea de est a 
depresiunii , în sectorul vestic fac parte din categoria apelor hidrocarbonate-sulfatate. 
Calitatea apelor se încadrează în categoria apelor potabile. 
    Lacurile, canalele, sunt de dată recent , toate sunt antropice construite odata 
cu valorificarea hidroenergetică a Crișului Repede.Principalele lacuri sunt cele de la 
Lugașul de Jos (67 mil. m³.), Tileagd (54 mil. m³.),lacuri care ating tangențial și 
teritoriul comunei Țețchea. 
   Ca urmare a exploatărilor de nisipuri și pietrișuri în lunca Crișului Repede au 
aparut câteva unități lacustre , unele cu posibilități de valorificare în acvacultură. 

II. FLORA 

 Comuna Ţeţchea dispune în prezent de un fond forestier apreciat la cca. 507 
ha, cu predominanţa fagului (Fagus sylvatica), dar şi în amestec cu cvercinee: 
gorunul (Quercus petraea), gârniţa (Q. frainetto) şi cu foioase, precum: carpenul 
(Carpenus betulus), frasinul (Fraxinus excelsior), etc. 

Pajiştile de pe locul fostelor păduri sunt reprezentate de păiuşuri stepice 
(Festuca vallesiaca, F. pseudovina, F. sulcata), negara (Stipa) şi altele. 

De-a lungul văilor se dezvoltă o vegetaţie specifică de luncă cu specii de sălcii 
(Salix alba, S. fragilia), plopi (Plopulus alba, P. nigra), la care se adaugă şi specii 
hidrofite: papură (Typha latifolia), pipirig. 

 
 



III.FAUNA 

Speciile faunistice predominante în Comuna Țețchea sunt cele specifice 
silvostepei şi pădurilor de foioase.Dintre acestea se pot aminti: hârciogul (Critcetus 
critcetus), popândăul (Citellus citellus), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), 
iepurele (Lepus europeus), lupul (Canis lupus) vulpea (Canis vulpes), căprioara 
(Capreolul capreolus), mistreţul (Sus scrofa) etc. 

Dintre păsări, specifice sunt: prepeliţa (Coturnix coturnix), graurul (Sturnus 
vulgaris), ciocârlia de câmp (Alanda arvensis), fazanul (Phasianus colchicus), 
potârnichea (Perdix perdix), pupăza (Upupa epops), ciocănitoarea (Dendrocopos 
medius), etc. 

Fauna acvatică este formată din următoarele specii: cleanul (Leuciscus 
cefalus), mreana (Barbus barbus), alţi peşti mărunţi şi numeroase specii de 
batracieni, etc. 

 
IV.SOLURILE 

Solurile comunei Ţeţchea sunt relativ variate, ca urmare a condiţiilor fizico-
geografice existente. Între solurile zonale se remarcă solurile brune, unele în diferite 
grade de podzolire şi solurile brune de pădure, iar între cele azonale se remarcă 
solurile aluviale. Pe terase se dezvoltă solurile podzolice şi pseudo-gleice. În vederea 
ridicării fertilităţii, se aplică diverse îngrăşăminte, atât naturale, cum ar fi gunoiul de 
grajd, cât şi chimice (fosfatice şi azotoase). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 3 
la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Datele privind înfiinţarea Comunei Țețchea, prima atestare documentară, 
precum şi evoluţia istorică 

 
 

       Cea mai veche atestare documentară o are localitatea Ţeţchea, încă din anul 
1256, menţionată în documentele vremii sub numele de Terra Chetka. Urmează apoi 
Telechiu, în anul 1291 cu denumirea de villa Theluky. În secolul al XVI-lea sunt 
menţionate documentar localităţile Hotar şi Subpiatră. Prima este atestată în anul 
1508, cu numele de Isoparlaga, iar Subpiatră este amintită în anul 1552, cu numele 
de Kwalla. 
      Atestarea documentară pune în evidență existența a doua generații de 
așezări, una de secol XIII,  alta de secol XVI dar și modalitatea de ocupare a 
teritoriului , de la nord din lunca Crișlui spre sud ,spre contactul cu Munții Pădurea 
Craiului. 
Aceste meleaguri au fost locuite încă din neolitic, mărturie fiind descoperirile 
arheologice din perimetrul localităţii Subpiatră unde într-o peşteră au foste găsite 
fragmente ceramice aparţinând Culturii Tisa (neolitic), dar şi fragmente ceramice 
aparţinând Culturii Baden, care face trecerea spre epoca bronzului. 
   Comuna Țețchea este reprezentată de următoarele momente istorice 
importante:   

1. Trecerea lui Horea în fruntea unui grup de iobagi în drumul lui spre Viena, 
în anul 1784, prin localitatea Hotar unde a poposit la biserica din lemn, construită în 
anul 1714, când a ţinut sfat cu sătenii.  

2. Familia Zatureczky, nobili maghiari, şi-a pus amprenta asupra acestor locuri 
aproape un veac, între a doua jumătate a secolului XIX şi prima jumătate a secolului 
XX. Cel care a întemeiat "dinastia" este Zatureczky Gedeon, venit în Ţeţchea în jurul 
anului 1850. El a construit conacul din Ţeţchea în jurul căruia, cu timpul, s-a constituit 
un întins parc dendrologic. Există informaţii care sugerează că acesta a fost costruit 
în apropierea unei mănăstiri a cărei evoluţie ulterioară nu este cunoscută. În jurul 
anului 1913 familia Zatureczky deţinea aproximativ 3500 jugare de teren arabil şi 
păduri. De numele Zatureczky se leagă şi introducerea, pentru prima dată, în 
localitate a curentului electric, produs la turbina proprie de pe Crişul Repede, de către 
Zatureczky Ştefan, fiul lui Gedeon, cu mult înaintea localităţilor din jur. 

3. Participarea unui grup de circa 50 de ţărani din Hotar, Subpiatră şi Ţeţchea 
în data de 24 aprilie 1904, la incidetul sângeros, cunoscut sub numele de "Răscoala 
de la Aleşd" prin care s-a dorit răsturnarea cu forţa a "rânduielilor" existente. 
Incidentul s-a soldat cu 2 morţi şi punerea sub acuzare a altor 18 persoane, din 
grupul celor 50. 

4. Eliberarea la data de 19 aprilie 1919 a localităţilor comunei de către trupele 
generalului Traian Moşoiu, comandantul armatei române care a operat în 
Transilvania şi, implicit, pe valea Crişului Repede. În timpul acestor operaţiuni, 
gerenalul şi-a stabilit cartierul general la Ţeţchea iniţiind construirea bisericii ortodoxe 
de zid din Telechiu. 
 
 

 



ANEXA 4 
    la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Componenţa şi structura populaţiei 
Comunei Țețchea defalcate pe localităţi componente 

 
 
 
          Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Țețchea se 
ridică la 3.141 de locuitori din care: 

Localitatea Țețchea - 771 locuitori; 
Localitatea Telechiu - 823 locuitori; 
Localitatea Hotar - 875 locuitori; 
Localitatea Subpiatră - 602 locuitori. 

 
         Structura populației dupa etnie: 

Majoritatea locuitorilor sunt români (64,34%).  
        Principalele minorități sunt cele de romi (21,84%) și maghiari (8,82%). Pentru 
4,55% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. 
 
        Structura populației din punct de vedere confesional: 
Majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (69,6%), dar există și minorități 
de baptiști (10%), reformați (8,12%) și penticostali (5,76%). Pentru 4,84% din 
populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
 
        Structura populației pe sexe: 

La ultimul recensământ , cel din 2011 , populația de sex feminin a înregistrat o 
scădere , astfel ca în cadrul comunei Țețchea  se înegistrează o majoritate 
masculină, 50,2 % față de 49,8% pentru polulația de sex feminin. 
 
        Din punct de vedere a structuri socio-profesionale o importanță aparte o 
prezintă populația activă, respectiv populația aptă de muncă corespunzătoare 
grupelor de vârstă 15-64 ani , deoarece constituie unul din  elementele care permit 
definirea profilului economic al așezărilor. 
       Conform recensămantului din 2011, populația activă a comunei Țețchea deținea 
un procent de 40,4 % din populația totală respectiv un număr de 1270 de 
persoane.Ȋn cadrul populației active majoritatea revine populației de sex masculin , 
686  de persoane , respectiv 54% din populația activă . 
       Populația inactivă , însumează un număr de 1871 persoane, respectiv 59,6 % 
din populația totală a comunei. 
     
 

 

 

 

 



ANEXA 5.a 
    la statutul Comunei Țețchea  

 
 
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor 

locali de la nivelul COMUNEI ȚEȚCHEA, 
precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1990 

 
 

PRIMARI 
      

a)mandatul 1990 – 1992 
NR 

CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Popovici Crăciun 26.10.1955 Apolitic 1990-1992 

 
b)mandatul 1992 – 1996 

NR 
CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 
politică 

Perioada 

1 Urs Aurel 25.04.1957 CDR 1992-1996 

 
  

c)mandatul 1996 – 2016 
NR 

CRT 

Nume si prenume Data nașterii Perioada 

1 Simut Dumitru 01.01.1954 1996 

2 Chirilă Florin Bujor 17.12.1970 1997-2016     

 
         d)mandatul 2016 - 2020 
NR 

CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Drimbea Pavel Ovidiu 02.02.1974      PSD                   2016-2020  

 
 
           e)mandatul 2020 -prezent  
NR 
CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 
politică 

Perioada 

1 Cazan Florin Aurel 03.10.1979    PSD                    1998-2016     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 5.b 
    la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor 
aleşilor locali de la nivelul COMUNEI ȚEȚCHEA începând cu anul 1992 

 
 I. CONSILIERI LOCALI 
a)mandatul 1992 – 1996 

 
NR 

CRT 

Nume si prenume Perioada 

1. Alpărean Craciun 1994-1996 

2. Banc Dumitru 1994-1996   

3. Buciu Crăciun 1994-1996   

4. Chirilă Florian 1994-1996     

5. Ciursaș Florian 1994-1996     

6. Gui Dumitru 1994-1996     

7. Kovacs Ianos 1994-1996     

8. Nemeti Ferenc 1994-1996     

9. Ghideu George 1994-1996     

10. Pleș Nicolae 1994-1996     

11. Scorțe Aurel 1994-1996     

12. Simuț Dumitru 1994-1996     

13. Ștef Dumitru 1994-1996     

14. Puie Florian 1994 

 
 b) mandatul 1996 - 2000 
  
NR 

CRT 

Nume si prenume Perioada 

1. Bejan Nicolae 1996-2000 

2. Bogdan Dumitru 1996-2000 

3. Chirila Adrian 1996-1998 

4. Chirilă Florian 1996-2000    

5. Chirilă Roman 1996-2000     

6. Filip Traian 1996-2000 

7. Papp Iosif 1996-2000 

8. Pleș Nicolae 1996-2000 

9. Simuț Vasile 
Lucian 

1996-1997 

10. Solyom Francisc 1996-2000 

11. Ștef Dumitru 1996-2000 

12. Urs Aurel 1996-2000 

13. Vedinaș Aurel 1996-2000 

 
a) mandatul 2000 – 2004 



NR 

CRT 

Nume si prenume Perioada 

1. Bejan Niculae 2000-2004 

2. Bulzan Petru 2000-2004 

3. Chirilă Roman 2000-2003 

4. Filip Traian 2000-2004 

5. Kovacs Ștefan 2000-2004 

6. Lasca Gavril 2000-2004 

7. Leho Aurel 2000-2001 

8. Nicoruț Florian 2000-2004 

9. Puie Crăciun 2000-2004 

10. Solyom Francisc 2000-2004 

11. Ștef Crăciun 2000-2004 

12. Vedinaș Aurel 2001-2001 

 

    d) mandatul 2004 - 2008 
 

NR 
CRT 

Nume si prenume Perioada 

1. Banc Ioan 2004-2008 

2. Banc Vasile 2004-2008 

3. Bejan Niculae 2004-2008 

4. Buciu Florian 2004-2008 

5. Covaciu Pardalian 2004-2008 

6. Filip Traian 2004-2008 

7. Geczi Ioan 2004-2008 

8. Lasca Florian 2004-2008 

9. Nicoruț Dumitru 2004-2008 

10. Nicoruț Zoea 2004-2008 

11. Puie Crăciun 2004-2008 

12. Solyom Francisc 2004-2008 

13. Vedinaș Aurel 2004-2008 

 
    e) mandatul 2008 - 2012 
NR 
CRT 

Nume si prenume Perioada 

1. Banc Maria 2008-2011 

2. Banc Vasile 2008-2012 

3. Buciu Florian 2008-2012 

4. Codila Florin 2008-2012 

5. Covaciu Pardalian 2008-2012 

6. Daina Ctistian Marius 2008-2009 

7. Filip Traian 2008-2012 

8. Geczi Ioan 2008-2012 

9. Lasca Florian 2008-2012 

10. Leho Aurel 2008-2012 

11. Simuț Vasile Lucian 2008-2012 

12. Șorban Aliz 2008-2012 

13. Urs Vasile 2008-2012 



14. Bogdan Călin Daniel 2009-2012 

 
    f) mandatul 2012 - 2016 
NR 
CRT 

Nume si prenume Perioada 

1. Banc Vasile 2012-2016 

2. Bogdan Călin Daniel 2012-2016 

3. Cazan Florin Aurel 2012-2016 

4. Codila Florin 2012-2014 

5. Ciursaș Florian 2012-2016 

6. Drimbea Pavel Ovidiu 2012-2016 

7. Lasca Florian 2012-2016 

8. Lokoș Ecaterina 2012-2016 

9. Popa Ioan Dumtru 2012-2016 

10. Roșianu Daniela Rodica 2012-2016 

11. Solyom Francisc 2012-2016 

12. Ștef Florian 2012-2016 

13. Urs Cornel 2012-2016 

14. Rîmbu Costel 2014-2016 

15. Banc Mariana 2012 

 
g) mandatul 2016 - 2020 
 
NR 

CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

1. Banc Vasile 24.07.1965 PNL 2016-2020 

2. Bogdan Flore 25.07.1967 UNPR 2016-2020 

3. Bulzan Petru 20.06.1957 PNL 2016-2020 

4. Cazan Florin Aurel 03.10.1979 PSD 2016-2020 

5. Chirila Florian 17.101973    PNL 2016-2017 

6. Chirila Roman 05.03.1953 PMP 2016-2020 

7. Ciursaș Florian 21.01.1956 PSD 2016-2020 

8. Geczi Ioan 05.04.1969 UDMR 2016-2020 

9. Lasca Florian Adrian 13.06.1981 PALD 2016-2020 

10. Monenciu Livia Floare 16.09.1962 PSD 2016-2020 

11. Puie Adrian Cristian 20.09.1980 PALD 2016-2020 

12. Scorțe Florian Marius 12.04.1985 PSD 2016-2020 

13. Urs Vasile  12.03.1960 PSD 2016-2020 

 
 
    h)   mandatul 2020 – prezent 
 
NR 
CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 
politică 

Perioada 

1. Banc Vasile  24.07.1965 PNL 2020 – prezent 
2. Bulzan Petru 20.06.1957 PNL 2020 – prezent 
3. Drimbea Pavel Ovidiu 02.02.1974 PSD 2020 – prezent 
4. Fechete Dinu Augustin 15.02.1981 PRO EUROPA 2020 – prezent 
5. Geczi Ioan 05.04.1969 UDMR 2020 – prezent 



6. Iovan Claudia Iolanda 26.10.1992 PSD 2020 – prezent 
7. Lasca Florian 22.07.1951 PRO 

ROMANIA 
2020 – prezent 

8. Lasca Vasile Cornel 22.11.1980 PNL 2020 – prezent 
9. Negruț Daniel 30.05.1989 PSD 2020 – prezent 
10. Puie Adrian Cristian 20.09.1980 PNL 2020 – prezent 
11. Scorțe Florian Marius 12.04.1985 PSD 2020 – prezent 
12. Scorțe Mirel Octavian 28.03.1989 PNL 2020 – prezent 
13. Ștef Maria Otilia 03.06.1979 PSD 2020 – prezent 
14. Ciursaș Florian 21.01.1956 PSD 2020 – prezent 
 
 II. VICEPRIMARI 
 
    a) mandatul 1992 - 1996 
NR 

CRT 

Nume si prenume 

1. Chirodea Alexandru 

 
    b) mandatul 1996 - 2000 
 
NR 

CRT 

Nume si prenume 

1. Simuț Vasile Lucian 

 
    c) mandatul 2000- 2012 
NR 
CRT 

Nume si prenume 

2. Leho Aurel 

 
    c) mandatul  - 2012-2016 
NR 
CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 
politică 

1 Drimbea Pavel Ovidiu 02.02.1974      PSD                   

 

    d) mandatul 2016 - 2020 
NR 
CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 
politică 

1. Geczi Ioan 05.04.1969 UDMR 

 
mandatul 2020 - prezent 
NR 

CRT 

Nume si prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

1. Geczi Ioan 05.04.1969 UDMR 

 
 

 

 



ANEXA 6 
la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Comunei 
Țețchea", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Țețchea" 

 
 

    ART. 1 
    Titlul de "Cetăţean de onoare al Comunei Țețchea", denumit în continuare Titlu 
reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei 
Țețchea. 
 
    ART. 2 
    Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Țețchea", denumit în continuare Certificat 
reprezintă distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei Țețchea 
persoanelor născute în comuna Țețchea, la împlinirea vârstei de 18 ani. 
 
    ART. 3 
    Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa: 
    a) primarului; 
    b) consilierilor locali; 
    c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot 
înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-
teritorială respectivă. 
 
    ART. 4 
    Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, 
vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 
 
    ART. 5 
    Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici: 
    a) sunt personale; 
    b) sunt netransmisibile; 
    c) reprezintă un drept al titularului; 
    d) au valabilitate nedeterminată. 
 
    ART. 6 
    Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane 
sau personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii: 
    a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus 
amprenta asupra dezvoltării comunei Țețchea şi a imaginii acestuia; 
    b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele 
Comunei Țețchea, în ţară şi străinătate; 
    c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în 
comuna Țețchea; 
    d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), 
au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei 
Țețchea; 



    e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au 
un aport la realizarea unei imagini pozitive a comunei Țețchea în lume; 
    f) sportivi din comuna Țețchea care au obţinut rezultate deosebite în competiţii 
sportive internaţionale; 
    g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 
local, după caz. 
 
    ART. 7 
    Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 
    a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra 
statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale; 
    b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va 
face după clarificarea situaţiei juridice. 
 
    ART. 8 
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 
depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
    (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin 
următoarele înscrisuri: 
    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
    b) curriculum vitae (în original); 
    c) certificat de cazier judiciar (în original); 
    d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu 
originalul). 
    (3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel 
puţin următoarele înscrisuri: 
    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
    b) curriculum vitae (în original). 
    (4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la 
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu 
însoţit de referatul de aprobare şi dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 
    (5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a 
şedinţelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau 
extraordinară. 
    (7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz. 
    (8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului 
în curs. 
    (9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Țețchea, în cadrul 
şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Țețchea. 
    (10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Țețchea, în cadrul 
unei festivităţi care se organizează de către primar. 
 
    ART. 9 
    Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 
    a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 



    b) primarul comunei Țețchea prezintă referatul de aprobare care a stat la baza 
propunerii Hotărârii Consiliului Local nr. ..........*1); 
    c) primarul comunei Țețchea înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al 
Comunei Țețchea" persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 
    d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 
    e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt 
meritele laureatului; 
    f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva 
rânduri în Cartea de onoare a Comunei Țețchea. 
------------ 
    *1) Se va completa cu numărul hotărârii consiliului local prin care s-a adoptat 
acordarea Titlului. 
 
    ART. 10 
    Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 
    a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Țețchea la 
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 
    b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul 
Consiliului Local al Comunei Țețchea sau în care acesta este coorganizator. 
    ART. 11 
    Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii: 
    a) decesul titularului; 
    b) retragerea Titlului. 
    ART. 12 
    Titlul se retrage în următoarele situaţii: 
    a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a); 
    b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 
comunei Țețchea, locuitorilor săi sau ţării. 
    ART. 13 
    Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Țețchea, după 
următoarea metodologie: 
    a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Țețchea de către persoanele 
menţionate la art. 3; 
    b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului judeţean/local; 
    c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local, 
adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea 
candidaturii; 
    d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va 
acorda cuvântul, la solicitarea sa. 
    ART. 14 
    Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Țețchea. 
    ART. 15 
    Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu 
numele acestuia. 
    ART. 16 
    Informaţiile publice referitoare la "cetăţenii de onoare" vor fi publicate şi în format 
electronic pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale respective. 
    ART. 17 
    Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, 
semnat de către primarul comunei Țețchea. 



ANEXA 7.a 
    la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Reţeaua rutieră 
 

 
       Rețeaua  rutieră se remarcă prin prezența de importanță interjudețeană a DJ 
108 I Tileagd-Bucea  și care traversează localitățile Țețchea și Telechiu.        

     La aceasta se adaugă drumurile comunale (DC 180) Vârciorog -Țețchea cu 
legătură la DJ 108 I ,(DC 179) Telechiu-Subpiatră, DC 183 Chistag-Subpiatră.     
Acestei  rețele principale se adaugă existența unei trame stradale specific oricărei 
localități  și care se află într-un stadiu bun de modernizare. 

A.Drumuri de interes județean ; 

-Drumul județean 108 I , cu o lungime de 8 km pe teritoriul comunei Țețchea. 

B.Drumuri de interes local; 

1.Drumuri comunale: 

-Drumul comunal  DC 179  cu o lungime de 7,8 km pe teritoriul comunei Țețchea; 

-Drumul comunal  DC 180 cu o lungime de 11 km pe teritoriul comunei Țețchea; 

-Drumul comunal  DC 183  cu o lungime de 2,8 km pe teritoriul comunei Țețchea; 

-Drumul comunal  DC 155 cu o lungime de 0 ,8 km pe teritoriul comunei Țețchea; 

-Drumul comunal  DC 158  cu o lungime de 2,9 km pe teritoriul comunei Țețchea; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 7.b 
    la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Reţeaua de căi ferate 
 
    Comuna Ţeţchea este străbătută de calea ferată electrificată  pe o lungime 
de 7 km , si are pe teritoriul ei două halte. 

    Prezența  transportului feroviar în cadrul comunei datează înca din secolul al     
XIX –lea , mai precis din 8 septembrie  1870 când este inaugurată calea ferata 
Oradea-Cluj -Napoca .Pentru deservirea traficului de călători a  fost amenajată  
Halta CFR Țețchea și Telechiu destinată  trenurilor de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 8 
la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, sănătăţii, asistenţei sociale  
 

 
    I. Instituţii din domeniul educaţiei care se află pe raza teritorială a comunei: 
    Școala Gimnazială nr. 1 Hotar; 
    Școala Gimnazială nr. 2 Țețchea; 
    Școala Primară nr. 1 Telechiu; 
    Grădinița cu Program Normal nr. 1 Hotar; 
    Grădinița cu Program Normal ,,Elim” Hotar; 
    Grădinița cu Program Normal nr. 2 Țețchea; 
    Grădinița cu Program Normal nr. 3 Telechiu; 
    Grădinița cu Program Normal nr. 4 Telechiu secția maghiară;  
 
    II. Instituţii din domeniul sănătăţii care se află pe raza teritorială a comunei: 
    C.M.I. Dr. Buciu Natalia Hotar; 
    C.M.I. Dr. Prejban Camelia Țețchea; 
    Cabinet Stomatologic Dr. Pafca Adina. 
    
    III. Instituţii din domeniul asistenţei sociale 
    Serviciul social asigurat pe raza teritorială a comunei Țețchea este: ,,Centrul de zi 
pentru Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii” Telechiu, cod serviciu social 
8899CZ-F-I. 
 
    IV. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului  
    Cluburi şcolare, sportive de pe raza teritorială a comunei Țețchea sunt 
următoarele:  
     Club Școlar Impact, Țețchea; 
     Club Sportiv Karate Crișan; 
     Asociația Sportivă Locadin, Țețchea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 9 
la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Țețchea 
 
    I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Țețchea. 
 
    1.Școala Țețchea Corp I 

2.Școala Țețchea Corp II 
3. Magazie Școala Țețchea 
4. WC Școala Țețchea 
5. Școala Subpiatră 
6.Grădinița Subpiatră 
7. Școala Țețchea Corp III 
8. Gradinița și Școala Generală Telechiu 
9. Poartă și uși metalice Școala Hotar 
10. Școala Veche Hotar 
11. Școala nouă Hotar modernizată 
12.Magazie Școala Subpiatră 
13.WC Școala Subpiatră 
14. Platformă betonată Școala Țețchea 
15. Școala nouă Țețchea 
16. Complex de joacă ,,ManorFort Stronghold’’ spații de joacă din lemn 
17. Clădire Dispensar Hotar 
18. Puț apă comuna Țețchea - 21 buc 
19. Clădire cu un nivel 
20. Stație autobuz Telechiu - 2 buc 
21. Stație autobuz Hotar - 3 buc 
22. Stație autobuz Subpiatra - 2 buc 
23. Alimentare cu apa Telechiu  
24. Stație de autobuz Țețchea - 2 buc 
25. Alimentare cu apă localitatea Țețchea 
26. Complex de utilitate publică Țețchea 
27. Canal colector ape pluviale Telechiu 
28. Foraj alimentare cu apă localitatea Telechiu 
29. Foraj alimentare cu apă Subpiatra- Valea Lupului 
30. Fântănă arteziană din localitatea Telechiu 
31. Acumularea de apă a barajului Țețchea-Telechiu 
32.Biserica veche ortodoxă Hotar 
33.Capela localitatea Hotar 
34. Gard cimitir Hotar 
35.Alimentarea cu apă a localităților Hotar și Subpiatră 
36.Teren multisport cu gazon sintetic localitaea Hotar 
37. Lift sediu Primăria Țețchea 
38. Teren intravilan - amenajare parc în comuna Țețchea 
39. Fond forestier aflat pe teritoriul comunei Vârciorog, sat Șerghiș 
40. Fond forestier aflat pe teritoriul comunei Aștileu 
41. Pășune localitatea Hotar 
42. Pășune localitatea Țețchea 



43. Teren cimitir Reformat Telechiu 
44. Cămin cultural Subpiatră 
45. Cămin cultural Hotar 
46. Cămin și dispensar Telechiu 
47. Poartă metalică cimitir Hotar 
48. Poartă și gard metalic cimitir Țețchea 
49. Monument Memoria Timpului 
50. Fosa septică cămin cultural Subpiatră 
51. Parc Țețchea 
52.Gard parc Hotar 
53. Jocuri copii Subpiatră 
54. Jocuri copii parc Hotar 
55. DC asfaltare  (DC 179-181, 183) 
56. Drumuri comunale betonate 
57. Drumuri comunale din pământ 
58. DV asfalt Felszeg și trotuar Telechiu 
59. DV betonat strada Gării Telechiu 
60. DV betonat str.Solyom și trotuar Telechiu 
61. DV betonat str. Americanului Telechiu 
62. DV betonat str. Căminului Telechiu 
63. DV asfaltat str Cimitirului Telechiu 
64. DV pamant str Țiganilor Telechiu 
65. DV betonat str. Țiganilor Țețchea 
66. DV betonat str. Stadionului Țețchea 
67. DV asfaltat str. Primăriei Țețchea 
68. DV asfaltat str. Hotăranului Țețchea 
69. DV asfaltat str. Alpăreanului Țețchea 
70. DV pietruit str Subdeal Țețchea 
71. DV pământ str. Telecușanului Țețchea 
72. DV betonat str. Cimitirului Țețchea 
73. DV pământ str Eclejiei Țețchea 
74. DV asfalt str Aghi Hotar 
75. DV asfaltat str Burescului Hotar 
76. DV betonat str Viorica Hotar 
77. DV asfaltat str Irina Hotar 
78. DV asfaltat str Șutului Hotar 
79. DV asfaltat str Tilecușanului Hotar 
80. DV pietruit str Școlii Hotar 
81. DV asfaltat str Țurcanului Hotar 
82. DV pietruit str Pășunii Hotar 
83. DV pământ str Dealul Curții Hotar 
84. DV asfalt Dealul Popii și trotuar 
85. DV asfalt Tileagdului și trotuar 
86. DV pământ str. Colțuri Hotar 
87. DV asfaltat str Ursului Subpiatră 
88. DV asfaltat str. Bisericii Subpiatră 
89. DV asfaltat str. Grădiniței Subpiatră 
90. DV beton str.Cimitirului Subpiatră 
91. DV asfaltat str. La Ben Subpiatră 
92. DV betonat str.Aurelia Subpiatră 



93. Drumuri și străzi comunale asfaltate (DC 183 Subpiatră, DC Hotar-Tileagd, DC 
155 Hotar, DV Dealu Popii Hotar) 

94. Modernizare-asfaltare DC 179 Hotar-Telechiu 
95. DV pietruit acces pășune Țețchea 
96 Podețe localitatea Telechiu - 9 buc 
97. Podețe localitatea Țețchea - 8 buc 
98. Podețe Hotar - 12 buc 
99. Podețe Subpiatra - 10 buc 
100. Prefabricat din beton 
101. Capăt de pod - 4 buc 
102. Tub beton - 3 buc 
103. Ranforsare DC 183 km1+567,18-2+452,43 L=885,25 ml 
104. Pietruire drum agricol podul de Iadară în loc.Țețchea 
105. Pietruire drum agricol Deal la Popa 
106. Pietruire drum agricol Tabla Laici 
107. Reabilitare DC Holcim-Subpiatră 
108. Arena de sport Țețchea 
109. Copertină și poarta metalică Stadion Țețchea 
110. Copertină protecție jucători Arena Sportivă Țețchea - 2 buc 
111. Sala de sport Țețchea 
112. Lucrări de drenare ape pluviale și executare puț sec lângă Sala de Sport 
113. Centru multifuncțional colonia romi Telechiu 
114. Teren localitatea Telechiu pentru stație pompare apă Hotar 
115. Teren cămin cultural Subpiatra 
116. Teren stație de epurare în localitatea Telechiu 
117. Teren aferent cimitir ortodox Telechiu 
118. Teren aferent cimitir Țețchea 
119. Teren aferent cimitir ortodox Subpiatră 
120. Teren aferent cimitir ortodox Hotar 
121. Teren aferent cimitir altor culte Hotar 
122. Teren aferent bisericii vechi Hotar 
123. Teren aferent clădirii fostei mori 
124. Teren aferent clădirii cu un nivel Țetchea 
125. Teren aferent sediu primărie și cămin cultural Țețchea 
126. Teren aferent Dispensar veterinar Țețchea 
127. Teren aferent cămin cultural Subpiatră 
128. Teren aferent cămin cultural Hotar 
129. Teren aferent dispensar și cămin cultural Telechiu 
130. Teren aferent Școala Generală Hotar 
131. Teren aferent Școlii și grădiniței din Subpiatra 
132. Teren aferent Școlii și grădiniței din Telechiu 
133. Teren aferent Școlii generală Țețchea 
134. Cariera de calcar Subpiatra 
135. Cariera de marnă Hotar 
136. Teren aferent drum uzinal Subpiatra 
137. Pășune Telechiu 
138. Teren stație de pompare Telechiu 
139. Teren hidrocentrale Țețchea 
140. Teren spațiu verde Burescu 
141. Teren aferent parc Hotar (Vălcea) 



142. Teren aferent arenei sportive Țețchea 
143. Teren aferent sălii de sport Țețchea 
144. Teren aferent Incubatorului de afaceri Țețchea 
145. Teren aferent Centrului multifuncțional Telechiu 
146. Teren aferent spațiului de joacă Subpiatra 
147. Teren aferent spațiului de joacă Telechiu 
148. Teren aferent parc Hotar din vecinătatea Bisericii Baptiste 
149. Teren aferent stației de pompare Țețchea 
 

 
    II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Țețchea 
 

1. Imobil P+1 și platformă betonată (din vecinătatea sediului Holcim) 
2. Cabină de pază Primărie 
3. Avizier Primărie 
4. Clădire moara Țețchea 
5. Teren intravilan Țețchea (concesionat la SC Capitalist SRL) 
6. Teren intravilan Țețchea (concesionat la Paip Prodcom SRL) 
7. Teren extravilan Țețchea (concesionat la SC Holcim SA) 
8. Teren intravilan Țețchea (concesionat SC Viladina SRL) 
9. Teren intravilan Țețchea (concesionat SC Esticar SRL) 
10. Incubator de afaceri în domeniul producției Țețchea 
11. Balustrade metalice duble pentru poduri - 8 buc 
12. Complex de joacă localitatea Telechiu (Parohia Reformată Telechiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 10 
la statutul Comunei Țețchea 

 
 

Principalele entităţi privind cultele care au sediul sau punctul declarat că 
funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

 
 
    I. Cultele religioase 
    Pe raza teritorială a unității administrativ – teritoriale cultele religioase care își 
desfășoară activitatea sunt următoarele: 
1. Biserica Ortodoxă Română: Biserica Ortodoxă Română Hotar; 
                                             Biserica Ortodoxă Română Subpiatră; 
                                             Biserica Ortodoxă Română Țețchea și Telechiu; 
2. Biserica Reformată Telechiu; 
3. Cultul Creștin Baptist: Biserica Baptistă Hotar; 
                                   Biserica Baptistă Subpiatră; 
                                   Biserica Creștină Baptistă ,,Credința” Țețchea; 
                                   Biserica Baptistă Sperața Telechiu;  
                                   Biserica Baptistă Maghiară a Romilor Telechiu.  
4. Cultul Creștin Penticostal: Biserica Penticostală Hotar; 
                                          Biserica Penticostală Subpiatră; 
                                          Biserica Penticostală Țețchea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 11 
la statutul Comunei Țețchea 

 
Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 

Comuna Țețchea 
 
 

1. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  ,,CRISIUS” 
2. ASOCIAȚIA GAL ZONA ALEȘD - VALEA CRIȘULUI REPEDE 
3. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,URBAN RURAL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXA 12 
    la statutul Comunei Țețchea 

 
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură 

din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate 
locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii 

 
 1. Ziua Recunoștinței, localitatea Țețchea; 
 2. Zilele Comunei Țețchea, localitatea Țețchea; 
 3. Pe drumul lui Horea, localitatea Hotar; 
 4. Manifestare cultural – artistică în cinstea Sfintei Cruci în Parohia Subpiatră; 
 5. Balul Strugurilor, localitatea Telechiu 
 

 

 

 


