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                                                                                                                     Proiect  

 
H O T Ă R Ă R E 

privind  împuternicirea Primarului Comunei Țețchea 
 să reprezinte Consiliul local al comunei Țețchea în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,URBAN – RURAL” și să semneze actele adiționale ale 
documentelor constitutive ale acesteia 

 
 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind împuternicirea Primarului Comunei 
Țețchea să reprezinte Consiliul local al comunei Țețchea în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,URBAN – RURAL” și să semneze actele adiționale ale 
documentelor constitutive ale acesteia nr. 5179 / 13.11.2020,  
  - Raportul de specialitate nr. 5180/13.11.2020 cu privire la împuternicirea Primarului 
Comunei Țețchea să reprezinte Consiliul local al comunei Țețchea în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,URBAN – RURAL” și să semneze actele adiționale 
ale documentelor constitutive ale acesteia, 
- Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei  
Ţeţchea, 
 Văzând votul consilierilor în funcţie , prezenţi______ din totalul de 13 în funcţie  
În baza prevederilor : 

- art. 91 alin. (3) și art. 132 din  O.U.G. nr.  57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completarile ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7) lit. n),  art.139 alin. (1) 
și 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  împuternicește domnul Cazan Florin – Aurel, primar al comunei Țețchea, 
cetățean român, născut la data de 03.10.1979 în orașul Aleșd, județul Bihor, domiciliat în 
comuna Țețchea, satul Hotar, nr. 212A, județul Bihor, posesor C.I. seria XH nr. 976168, 
eliberată de SPCLEP Aleșd, la data de 14.11.2014, să reprezinte Consiliul local al comunei 
Țețchea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,URBAN – 
RURAL” și să semneze actele adiționale ale documentelor constitutive ale acesteia. 
 
  



Art. 2. Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
Comunei Țețchea va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotârâri. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
            - Primarul comunei Țețchea ; 
   - Compartimentul juridic ; 
            - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 

   - La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 

 
                                                       
 
 
         INIȚIATOR,          AVIZAT,  
  PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 
  Florin - Aurel Cazan                         Florian Bronț 
                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier juridic Janett – Gabriela Covrig   
3 exp. 
 

 


