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PRIMAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 154 
din 23.07.2021 

privind convocarea Consiliului local Ţeţchea 
în şedinţă ordinară 

 
 
 Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) coroborate cu prevederile art.134 alin. (1) 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 In temeiul prevederilor 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 
29.07.2021, ora 16,00, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli 
pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021. 

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 cu atribuții în domeniul financiar - contabil. 
 Comisia pentru activități economico – financiare, administrarea domeniului public și 

privat al comunei, învățământ, sănătate și familie este desemnată pentru avizarea proiectului de 
hotărâre. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două 
secțiuni, funcționare și dezvoltare la 30.06.2021 pe trimestrul II. 

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 cu atribuții în domeniul financiar - contabil. 
 Comisia pentru activități economico – financiare, administrarea domeniului public și 

privat al comunei, învățământ, sănătate și familie este desemnată pentru avizarea proiectului de 
hotărâre. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la activitatea desfășurată de 
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grev pe semestrul I al anului 2021. 

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 cu atribuții în domeniul asistență socială. 
 Comisia pentru activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție 

copii, tineret și sport, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism. 
4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor”. 

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 cu atribuții în domeniul fondului funciar. 
 Comisia pentru activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție 

copii, tineret și sport, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Țețchea pentru perioada 2021 - 2027. 
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 relații cu publicul. 
 Comisia pentru activități economico – financiare, administrarea domeniului public și 

privat al comunei, învățământ, sănătate și familie este desemnată pentru avizarea proiectului de 
hotărâre. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale, a unor imobile – 
drumuri, aparținând comunei Țețchea. 

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 agricol. 
 Comisia pentru activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție 

copii, tineret și sport, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism. 
 



 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru Clădirea 
admnistrativă P+E, situate în localitatea Țețchea, nr. 82/A. 

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 agricol. 
 Comisia pentru activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție 

copii, tineret și sport, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism. 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum 

aparținând satului Țețchea 
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 agricol. 
 Comisia pentru activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție 

copii, tineret și sport, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru Complex 

ultilitate publică S+P+E, situate în localitatea Țețchea, nr. 90. 
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 agricol. 
 Comisia pentru activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție 

copii, tineret și sport, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism. 
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A. 
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 agricol. 
 Comisia juridică, disciplină și validare. 
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. APATET NATURA S.R.L. 
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 agricol. 
 Comisia juridică, disciplină și validare. 



         Consilierii locali sunt invitați de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri. 
 

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,        

                                                                                 Janett – Gabriela Covrig 
 
 


