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VERBAL

Încheiat astăzi 17 noiembrie 2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al
comunei Ţeţchea, convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 247/13.11.2020.
Prin Ordinul prefectului județului Bihor nr. 719/27 octombrie 2020 s-a constatat ca legal
constituit Consiliul local al comunei Țețchea, județul Bihor cu un număr de 12 consilieri din
totalul de 13.
La ședință sunt prezenți toți cei 12 consilieri în funcție precum și supleantul, doamna
Ștef Maria-Otilia, a cărui mandat a fost validat. Prin Încheierea nr. 1057/10.11.2020 a
Judecătoriei Aleșd, județul Bihor s-a validat mandatul de consilier local pentru Consiliul local
al comunei Țețchea în persoana doamnei Ștef Maria-Otilia, din partea Partidului Social
Democrat, încheiere care i-a fost comunicată și domniei sale, fapt pentru care a fost invitată
să participe la ședința consiliului local pentru depunerea jurământului prevăzut de lege.
După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul
stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de
şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează
hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate
simplă.
Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Domnul consilier Geczi Ioan
îl propune pe domnul consilier Drimbea Pavel-Ovidiu iar domnul consilier Bulzan Petru îl
propune pe domnul consilier Lasca Florian, fiind și decanul de vârstă a consilului local.
Supuse la vot cele două propuneri, fiecare a întrunit același număr de voturi, 6 din totalul de
12. Pentru depășirea situației de balotaj se propune o nouă supunere la vot, cu precizarea
conform căreia, de regulă, președinte de ședință, după ceremonia de constituire a consiliului
local, a fost ales tot președintele de vârstă. La a doua încercare de vot domnul consilier
Lasca Florian a fost ales cu 8 voturi „Pentru” și 4 voturi „Împotrivă”(domnii consilieri Geci Ioan,
Drimbea Pavel-Ovidiu, Fechete Dinu-Augustin și Scorțe Florian-Marius). Se adoptă Hotărârea
nr. 47/17.11.2020.
Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței consiliului local:
1. Depunerea jurământului de către suplentul a cărui mandat a fost validat
2.Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Țețchea.
Nu sunt obiecții sau alte propuneri privind ordinea de zi care, supusă la vot, este
aprobată cu 12 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 48/17.11.2020.
Pentru primul punct al ordinii de zi, Depunerea jurământului de către suplentul a cărui
mandat a fost validat, domnul Lasca Florian dă loc secretarului general al comunei Țechea să
dea citire Încheierii nr. 1057/10.11.2020 a Judecătoriei Aleșd, județul Bihor prin care s-a
validat mandatul de consilier local pentru Consiliul local al comunei Țețchea în persoana
doamnei Ștef Maria-Otilia, din partea Partidului Social Democrat. După citirea incheierii,
secretarul comunei propune îndeplinirea solemnității pentru intonarea imnului național, după
care la masa special amenajată, cu măna stângă, atât pe Biblie cât și pe Constituția
României, doamna Ștef Maria-Otilia, dă citire jurământului prevăzut de art. 117 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și semnează
cele două exemplare ale acestuia.
Punctul 2 al ordinii de zi, Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Țețchea. Secretarul general al comunei Țețchea precizează că operaţiunile
desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de
activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora,
numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de

consilieri, precum şi componenţa nominală a acestora, se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor
unei comisii este întotdeauna impar. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de
fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor
consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre
care una este comisia de bază. Consiliul local al comunei Țețchea este constituit din 13
consilieri. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020 Partidul Social Democrat și
Partidul Național Liberal au obținut, fiecare, 5 mandate de consilieri, Uniunea Democrată
Maghiară din România 1 mandat, Asociația Partida Romilor„Pro Europa” 1 mandat și Partidul
Pro România 1 mandat.
Grupurile de consilieri au stabilit constituirea a 3 comisii de specialitate, fiecare cu un
număr de 5 consilieri, PSD și PNL cu un număr de căte 2 consilieri în fiecare comisie iar
consilierii celor 3 formațiuni politice care la alegerile locale au obținut 1 mandat fiecare au
completat numărul de 5 consilieri la fiecare din cele 3 comisii de specialitate, astfel:
I. Comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public și
privat al comunei, învăţământ, sănătate şi familie din care fac parte următorii consilieri:
1. Doamna Ștef Maria-Otilia, PSD,
2. Domnul Negruț Daniel,PSD
3. Domnul Puie Adrian-Cristian,PNL
4. Domnul Lasca Florian, Partidul Pro România,
5. Domnul. Scorțe Mirel-Octavian,PNL.
II. Comisia juridica, disciplina si validare din care fac parte următorii consilieri:
1. Domnul Banc Vasile, PNL,
2. Domnișoara Iovan Claudia-Iolanda,PSD,
3. Domnul Fechete Dinu-Augustin, Asociația Partida Romilor„Pro Europa”,
4. Domnul Scorțe Florian-Marius,PSD,
5.Domnul Lasca Vasile-Cornel, PNL.
III. Comisia pentru activități social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială,
protecţie copii, tineret şi sport, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu
şi turism din care fac parte urmatorii consilieri:
1. Domnul Géczi Ioan,UDMR,
2. Domnul Drimbea Pavel-Ovidiu,PSD,
3. Domnul Lasca Vasile-Cornel,PNL,
4. Domnul Bulzan Petru, PNL,
5. Domnul Scorțe Florian-Marius, PSD.
Supusă la vot organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al Comunei
Țețchea este aprobată în unanimitate de voturi. Se adoptă hotărârea nr. 49/17.11.2020
Având în vedere epuizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară şedinţa
închisă.
Preşedinte de şedinţă,
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