ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA ȚEȚCHEA
LOCALITATEA ȚEȚCHEA Nr. 90
CIF: 4705942; Tel/fax:0259344704; e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.ro; www.tetchea.ro
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
privind aprobarea ordinii de zi
Având in vedere ordinea de zi prezentată,
Văzând votul consilierilor în funcţie prezenţi,
In baza prevederilor art. 135 alin. (7) și art. 196 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privnd Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Ţeţchea,
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare de îndată a consiliului local al comunei
Ţeţchea din data de 17.11.2020:
1. Alegerea viceprimarului;
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului previzionar de venituri si cheltuieli necesare
derulării proiectului ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si
cadrele didactice din ComunaȚețchea,județul Bihor’’;
3. Proiect de hotărare privind aprobarea bugetului previzionar de venituri și cheltuieli necesare
derulării proiectului ,,Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul
tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispositive electronice necesare desfășurarii activitatii
didactice în mediu on-line, în Comuna Țețchea, județul Bihor’’;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din
Comuna Țețchea,județul Bihor’’;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
,,Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum
și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurarii activitatii didactice în mediu online , în Comuna Țețchea, județul Bihor’’;
6. Proiect de hotarâre privind reprezentarea comunei Țețchea în adunarea generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”URBAN-RURAL”,
7. Proiect de hotarâre privind schimbarea reprezentantului legal al Comunei Țețchea pentru
implementarea proiectului ,,Dotarea caminelor cultural din comuna Țețchea, județul Bihor’’,
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul local al comunei
Țețchea în consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hotar.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, cu:
- Instituţia prefectului, judeţul Bihor;
- Primarul Comunei Ţeţchea.
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Lasca Florian

Nr. 51 din 17 noiembrie 2020
Total consilieri în funcţie: 13
Consilieri prezenţi:13
Vot: 13 voturi „Pentru”

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Florian Bronț

