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CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 14.12.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al Comunei Țețchea
convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 274 din 11.12.2020.
În urma semnării registrului de evidență și efectuării apelului, din totalul de 13 consilieri în funcție, toți
sunt prezenți.
Domnul președinte de ședință consultă membrii consiliului local în legătură cu procesul verbal al
ședinței extraordinare de îndată din luna anterioară, respectiv din data de 17.11.2020.
Nu sunt înscrieri la cuvânt sau obiecții. Procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința
extraordinară de îndată din data de 17.11.2020, se aprobă cu 13 voturi ,,Pentru” în forma în care a fost
prezentat. Se adoptă Hotărârea nr. 60/14.12.2020.
D-l președinte de ședință Florian Lasca face cunoscută ordinea de zi astfel cum a fost înscrisă în
invitațiile de participare la ședință:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
,,Înființare rețea inteligenta de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate,
siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea Judetul Bihor”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezoltare a Comunei Țețchea pe
perioada 2015-2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „SURSA - Start Up Rural și Solidar
pentru Antreprenori” prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea
socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 1289 mp situat în
localitatea Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80, Județul Bihor, identificat cu nr. top 113 /1, CAD:C1 top :
113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii.
D-l președinte de ședintă consultă consiliul local despre ordinea de zi, dacă mai sunt alte observații.
Nu sunt alte propuneri sau obiecții cu privire la ordinea de zi. D-l Florian Lasca propune supunerea la vot a
ordinii de zi. Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 61/14.12.2020.
D-l președinte de ședință propune consiliului local să se treacă la dezbaterea punctelor înscrise pe
ordinea de zi:
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții ,,Înființare rețea inteligenta de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea Judetul Bihor”.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiții ,,Înființare rețea inteligenta de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea Judetul Bihor”.
Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Înființare rețea inteligenta de distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în Comuna Țețchea Judetul Bihor”.
Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 62/14.12.2020.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezoltare a
Comunei Țețchea pe perioada 2015-2020.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezoltare a
Comunei Țețchea pe perioada 2015-2020. Nu sunt discuții. Proiect de hotărâre aprobarea actualizării
Strategiei de Dezoltare a Comunei Țețchea pe perioada 2015-2020. Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se
adoptă Hotărârea nr. 63/14.12.2020.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „SURSA - Start Up
Rural și Solidar pentru Antreprenori” prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4:

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social
și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la
ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea instrumentării proiectului „SURSA Start Up Rural și Solidar pentru Antreprenori” prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea
antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară
pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S) 4.16: Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. Este aprobat cu 13
voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 64/14.12.2020.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 1289 mp
situat în localitatea Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80, Județul Bihor, identificat cu nr. top 113 /1, CAD:C1
top : 113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii.
D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de
1289 mp situat în localitatea Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80, Județul Bihor, identificat cu nr. top 113 /1,
CAD:C1 top : 113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii. Se înscrie la cuvânt d-l Florian
Lasca, d-l Vasile Banc, d-l Pavel – Ovidiu Drimbea.
D-l Florian Lasca:
nu este de acord cu achiziționarea terenului, menționând faptul că în localitatea Țețchea
sunt și alte terenuri, la prețuri mai bune.
D-l Vasile Banc:
- de verificat latura juridică a terenului.
D-l Pavel – Ovidiu Drimbea:
când au fost depuse documentațiile la CNI București pentru reabilitarea clădirii fostei mori sau semnat acorduri de vecinătate la notar, cu proprietarii imobilelor din vecinătate care erau înscriși în CF,
proprietarii acestui teren fiind SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE IFN ROMCOM SA.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 1289 mp situat în
localitatea Țețchea, Comuna Țețchea, nr. 80, Județul Bihor, identificat cu nr. top 113 /1, CAD:C1 top :
113/1, în vederea înființării unui parc de joacă pentru copii. Este respins cu 1 vot ,,împotrivă”, 5 voturi
,,abținere” și 7 voturi ,,pentru”, neîndeplinind condițiile art. 139, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, d-l președinte de ședință declară
ședința închisă.
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