
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA  COMUNEI  TEACA 

PRIMAR 

D I S P O Z I T I E 

 

privind  convocarea în şedinţă  extraordinară a Consiliului Local Teaca 

 

 

Primarul comunei Teaca, având în vedere: 

 

-prevederile art.39 alin.(2), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-referatul compartimentului de specialitate privind convocarea în şedinţă extraordinară  a 

Consiliului Local 

 În temeiul art. 68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

DISPUNE: 

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local Teaca, în data de 5 aprilie 

2019, ora  8,30 , în sala de ședințe a Primăriei comunei Teaca, cu următoarea ordine de zi: 

                                           

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie: Consolidare, modernizare si dotare cabinet medical, comuna Teaca, judetul 

Bistrita-Nasaud 

 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie: Campus scolar- Sali de clasa, bloc de locuinte cadre didactice si dotari in 

localitatea Teaca , comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie: Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statii de epurare in 

localitatile Pinticu, Ocnita si Archiud, comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie:  Modernizare drumuri de interes local in comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie:  Extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatea Budurleni, comuna 

Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie: Construire si dotare scoala generala cu clasele I-VIII localitatea Viile Tecii, 

comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

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

administrativ-teritoriale. 

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

 

 

       PRIMAR, 

Muntean Damian-Iustian 

………………………. 

 

Nr.150 din 02.04.2019 
 

 

Avizat pentru legalitate 
SECRETAR , 

Cioșan Ana 


