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                                                             D I S P O Z I Ţ I A   nr.  29 
                                                                   din  12.02.2021 

privind convocarea Consiliului local Ţeţchea 
în şedinţă ordinară  

 
 

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 In temeiul prevederilor art. 134 alin.(1) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Primarul comunei Ţeţchea emite următoarea 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Ţeţchea, în şedinţă ordinară la sala de şedinţe a 
comunei Ţeţchea, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru data de 18.02.2021, ora 15,00, cu 
următoarea ordine de zi: 
  1. Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Drimbea Pavel-Ovidiu, precum şi vacantarea locului de consilier local. 
              Inițiator: primarul comunei Țețchea. 
   Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui consilier 
local: 
  - referatul constatator privind încetarea de drept a calității de consilier local  a domnului 
Drimbea Pavel-Ovidiu și vacantarea locului de consilier local, urmare a demisiei. 
 Comisia juridică este desemnată pentru avizarea proiectului de hotărâre. 
       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor 
contravenționale în muncă în folosul comunității. 

Inițiator: primarul comunei Țețchea. 
Materiale la proiectul de hotărâre care se pun, în format letric, la dispoziția fiecărui consilier 

local:  
  - referatul de aprobare al primarului comunei Țețchea, 
  - raportul de specialitate al compartimentului juridic. 
 Comisia juridică și comisia buget-finanțe sunt desemnate pentru avizarea proiectului de 
hotărâre. 
 Consilierii locali sunt invitați de a formula și depune amendamente la proiectul de hotărâre. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, la: 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor, 
  - Compartimentului relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.  

 
 
 
                                          PRIMAR,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Florin-Aurel Cazan                                               Secretar general, 
                                                                                                                   Florian Bronț  

 
 
 

 


