
 
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  31.01.2019 

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

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării  operatorul S.C. Supercom S.A. de 

modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  

respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de 

transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea deficitului bugetar la 31.12.2018 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a 

unui teren (lot2) în suprafaţă de 358 mp,  în conformitate cu Legea 15/2003 

4. PROIECT DE HOTARARE privind dezmembrarea în 3 loturi  a imobilului-teren în suprafaţă de 

1591 mp,  situat în intravilanul satului Teaca, nr. adm. 274 aparţinand coproprietarilor : Statul 

Roman în administrarea Comunei Teaca în cotă de 591/1591 şi numiţilor Danciu Florin şi Danciu 

Zenuta în cotă de 1000/1591 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă,  

asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Teaca 

6. PROIECT DE HOTARÂRE  privind aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local 

necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2019 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de gospodărire a localităţilor 

        Comunei Teaca pe anul 2019 

8. PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de paza obiectivelor,    bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2019 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ      

preuniversitar din raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2019-2020 

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici  și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, începând 

cu 01.01.2019 

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

Comunei Teaca 

   12. 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.29 din 25.01.2019 
 

 
 

Avizat pentru legalitate: 
SECRETAR , 
Cioșan Ana 

                    ………………………. 


