
 

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  31.05.2019 

,  ora  10.00,  în  Sala de şedinte , cu următoarea  ordine de zi : 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special Primarului Comunei Teaca să 

voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de 

alimentare cu gaze naturale”, județul Bistriţa-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca 

membru în asociație 

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea   prețurilor  de vanzare a   masei lemnoase  fasonate 

pentru unele partizi din  proprietatea  publica a Comunei Teaca  

3.PROIECT DE HOTARARE privind darea în administrare a bunurilor imobile, proprietate publică a 

Comunei Teaca , unităților de învățământ preuniversitar,  în care își desfășoară activitatea  

4.PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru  anul 2020  

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

acordate în 2019 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a 

deşeurilor la nivelul Primăriei Comunei Teaca 

7.PROIECT DE  HOTARARE   privind    acordarea de compensaţii  în bani pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în program   personalului  Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă   

8. PROIECT DE HOTARARE  privind trecerea unui imobil – teren din proprietatea Statului Român în 

domeniul privat al comunei Teaca 

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

Teaca 

10.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.204 din 28.05.2019 
 

 
 

Avizat pentru legalitate: 
SECRETAR , 
Cioșan Ana 

                    ………………………. 


