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P R O C E S        V E R B A L 
 

Încheiat astăzi 18 februarie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 
Ţeţchea, convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 29/12.02.2021. 

La ședință sunt prezenți 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție. Lipsește domnul 
consilier Banc Vasile, concediu de odihnă în străinătate și domnul Drimbea Pavel-Ovidiu, demisionat. 

Președinte de ședință este domnul consilier Puie Adrian-Cristian, ales  pe o perioadă de 3 luni, 
ianuarie-martie 2021, conform Hotărârii nr. 1/28.01.2021. 

Domnul președinte de ședință supune analizei consiliului local procesul verbal al ședinței 
anterioare, respectiv ședința ordinară a consiliului local din data de 28.01.2021.  

Domnul primar sesizează că în cuprinsul procesului verbal, punctul Diverse, la răspunsul dat 
domnului consilier Puie Adrian-Cristian, s-a scris eronat PNDR II, în loc de PNDL II, cum este corect. 
Erata a fost corectată.   
 Nu mai sunt alte discuții sau obiecții privind procesul verbal al ședinței, care, supus la vot astfel 
cum a fost corectat, este aprobat cu 12 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 13/18.02.2021. 
 Domnul Puie Adrian-Critian face cunoscută ordinea 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. 
       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor 
contravenționale în muncă în folosul comunității. 

  3. Diverse. 
Domnul primar Cazan Florin-Aurel propune înscrierea pe ordinea de zi a punctului Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ţeţchea pentru anul 
2021, toate documentele aferente acestui punct a fost comunicate cu toți consilierii, inclusiv comisiei 
de specialitate care a emis raportul de avizare.   

Nui sunt alte propunerti sau obiecții privind ordinea de zi a ședinței, care, supusă la vot, astfel 
cum a fost completată, este aprobată cu 12 voturi „Pentru” Se adoptă Hotărârea nr. 14/18.02.2021. 

Domnul președinte de ședință propune analizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi: 
  Punctul 1. Proiect de hotărâre privind privind  constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Drimbea Pavel-Ovidiu, precum şi vacantarea locului de consilier local. 

Secretarul general al comunei face cunoscută demisia scrisă din funcția de consilier local a 
domnului Drimbea Pavel-Ovidiu înaintate consiliului local al comunei Țețchea, spre știință secretarului 
general al comunei, înregistrată la comuna Țețchea sub nr. 74/P din 08.02.2021. Domnul Drimbea 
Pavel-Ovidiu a candidat pentru funcția de consilier local, la alegerile locale din data de 27 septembrie 
2020, pe lista propusă de Partidul Social Democrat. Încetarea mandatului de consilier local, în cazul 
demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza 
demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, primarului, 
preşedintelui de şedinţă,  după caz. Hotărârea consiliului are la bază un referat constatator, întocmit în 
maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei. 
Referatul este însoţit de acte justificative. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se 
declară vacant locul consilierului local, se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze 
mandatul supleantului, în cazul comunei Țețchea, judecătoriei Aleșd, judeșul Bihor. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Cu un număr de 11 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri în 
funcție, Consiliul local al comunei Țețchea ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului 
local prin Hotărârea nr. 15/18.02.2021.  

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor 
contravenționale în muncă în folosul comunității. 

Domnul primar prezintă Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității. 



 Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea 
Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității este 
aprobat cu 11 voturi „Pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 16/18.02.2021. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 
Comunei Ţeţchea pentru anul 2021. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ţeţchea pentru anul 2021. 

Nu sunt discuții. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al Comunei Ţeţchea pentru anul 2021 se aprobă cu 11 voturi „Pentru”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 17/18.02.2021. 

Punctul 4. Diverse. 
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Puie Adrian-Cristian. 
Domnul Puie Adrian-Cristian: 
           - propune ca ședințele comisiilor de specialitate să se desfășoare începând cu ora 

15,30, iar ședințele consiliului local să fie convocate la ora 16,00. 
 
  

Având în vedere epuizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară 
şedinţa închisă. 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar general, 
                            Consilier local                                                               Florian Bronț  
                        Adrian-Cristian Puie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


