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                                                                                                                  Proiect 
 
 

H O T Ă R Ă R E 
privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 1289 mp situat în localitatea 
Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80/A, județul Bihor, identificat cu nr. top 113/1, CAD:C1 

top: 113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii 

 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare aProiectului de Hotarâre privind aprobarea achiziționării unui 
teren în suprafață de 1289 mp situat în localitatea Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80/A, 
județul Bihor, identificat cu nr. top 113/1, CAD:C1 top: 113/1, în vederea înființării unui parc 
de joacă pentru copii, înregistrat cu nr. 5605 din  11.12.2020; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 
1289 mp situat în localitatea Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80/A, județul Bihor, identificat cu 
nr. top 113/1, CAD:C1 top: 113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii, 
înregistrat cu nr. 5606 din 11.12.2020; 

- Rapoartele de avizare a comisiilor 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. 863 lit. a) și d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art. 1.Se aprobă achiziționarea unui teren în suprafață de 1289 mp situat în 
localitatea Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80/A, județul Bihor, identificat cu nr. top 113/1, 
CAD:C1 top: 113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii. 
 Art. 2.Se aprobă achiziționarea terenului la prețul de 62.500 lei. 
 Art.3.Primarul comunei Țețchea, dl. Florin – Aurel Cazan, se împuternicește pentru 
semnarea contractului de vânzare cumpărare în fața notarului public. 
 Art. 4.Terenul în suprafață de 1289 mp situat în localitatea Țețchea, Comuna 
Țețchea, nr. 80/A, județul Bihor, identificat cu nr. top 113/1, CAD:C1 top: 113/1, va fi 
evidențiat în lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al U.A.T. Țețchea. 
 Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Țețchea , d-nul Florin – Aurel Cazan. 



 Art. 6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 
  - Instituţia Prefectului, judeţul Bihor; 
  - Primarul Comunei Ţeţchea; 
  - Compartimentului financiar – contabile; 

  - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
  - La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       INIȚIATOR,                                                                     AVIZAT, 

             PRIMAR,                                                                P.Secretar general, 
               Florin – AurelCazan                                                            FlorianBronț 
                                                                                                              Cons. jur. 
                                                                                                 Janett – Gabriela Covrig 
 


