
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA  COMUNEI  TEACA 

 
  

     D I S P O Z I T I E 
privind  convocarea în şedinţă  ordinară a Consiliului Local Teaca 

 

 

Primarul comunei Teaca, având în vedere: 

 

-prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001  privind  administrația  publică  locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-referatul compartimentului de specialitate privind convocarea în şedinţă ordinară  a Consiliului 

Local 

 În temeiul art. 68 alin.(1)  si art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215/2001  privind  administrația  

publică  locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
DISPUNE: 

    
Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară  Consiliul Local al Comunei Teaca  în data de  28.03.2019 

,  ora  13.00,  în  Sala de şedinte , cu următoarea  ordine de zi : 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a 

OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Consolidare, modernizare, extindere şi dotare dispensar 

în localitatea Teaca, comuna Teaca, judeţul Bistriţa -Năsăud” 
 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a 
OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în 
localitățile Viile Tecii şi Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița – Năsăud” 

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a 
OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile 
Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița - Năsăud” 

 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a 

OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea 

Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița - Năsăud” 

 

 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe  din patrimoniul 

U.A.T.Teaca 
PROIECT DE  HOTĂRARE HOTĂRÂRE privind adoptarea  contului de încheiere a  exerciţiului 

bugetului local  pe  anul 2018 

 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pe anul 2019 

 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru 

comuna Teaca 

 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea şi 

eliberarea din funcţie a administratorului public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

„Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, judeţul Bistriţa-Năsăud 

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de asistenţă socială și autoritate tutelară organizat la nivelul Comunei Teaca 

 

 

 



 

 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Teaca pentru anul 2019 

 

 11.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică 

       

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al    

Comunei Teaca 

 

 Diverse 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul  comunei. 

Art.3. Prezenta se comunică  Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

 
             
 
                  PRIMAR, 
            Muntean Damian-Iustian  
                 ………………………. 
                                                                                       ………………………. 
 
 
                                              
 
 
 
   Nr.129 din 22.03.2019 
 
 
 
 
 

 
 

Avizat pentru legalitate: 
SECRETAR , 
Cioșan Ana 

                    ………………………. 


