
 

         

                                 

                           

 

 

 

 

 

 

  

 Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în şedinţa ordinară  

          

 Având în vedere : 

-adresa înregistrată la  nr. 6384/04.09.2020    a SC Centrul de Consultanță Management și 

Investiții Bistrița SRL 

  - referatul de aprobare al primarului comunei Teaca  

           - raportul compartimentului de specialitate  

           - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

 

            În conformitate cu: 

-prevederile art.59, alin (1) și (2) din Legea nr.24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

-Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala; 

-prevederile art. 4 şi 5 din H.G.R. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 

renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în 

zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.2 din O.U.G. nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 

beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele 

structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază 

destinate populației din teritoriul acoperit de GAL – In cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - 

Program PNDR 

 

În temeiul  art. 129 alin (1), (2)  lit. b), alin (3) lit f), g), alin (4) lit b) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 

Nr. 42 / 2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.17/2020 privind implementarea 

proiectului „ REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV în Comuna 

Teaca,Județul Bistrița-Năsăud” în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M4/6B - 

Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației 

din teritoriul acoperit de GAL – Program PNDR 

ROMÂNIA 
 

 

 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL  BISTRITA NASAUD   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 
 



             

 Art.I. Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.17/2020 în sensul 

modificării titlului proiectului din „REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV 

IN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”,  în  „REABILITARE SI 

MODERNIZARE CENTRU RECREATIV COMUNA TEACA”.  

         Art.II. Celelalte articole din HCL nr.17/ 2020 rămân neschimbate. 

         Art.III. Prezenta  hotărâre s-a adoptat cu     voturi  ,, pentru  “  din      consilieri  prezenti  la 

sedintă,din 15 consilieri în funcție, și se comunică cu  . 

          - Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

          - SC Centrul de Consultanță Management și Investiții Bistrița SRL. 

 

 

 

                                Inițiator,         Aviz de legalitate, 

                                 Primar, Secretar general U.A.T. 

                       Muntean Damian Iustian Cioșan Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

 

 

 

  Anexa 1 la HCL nr.   /2020 

 
    Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi, etc.);  

 

,,REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV” în Comuna 

Teaca,Județul Bistrița-Năsăud 

amplasamentul fiind conform planului de incadrare si de situatie in intravilanul comunei 
Teaca,nr.659/A, pe un teren ce apartine domeniului privat al comunei Teaca . 

 

Descrierea functionala: 

 

In urma investitiei realizata cladirea va avea urmatoarea conformatie : 

 -parter 

 

incaperea Suprafata 

(mp) 

finisajul 

pardoselii 

Hol 
intrare. 

19,40  Placi gresie 

Oficiu  16.99 Placi gresie 

Baie  2.29 Parchet 

Wc  2.05 Placi gresie 

Baie 2.29 Placi gresie 

wc 1.98 Parchet 

Spatiu 

recreativ 

64,64 Parchet 

melaminat de 
trafic greu 

Ac desf. 143 mp 

Au totala 109,64 

  

Procentul de ocupare a terenului 

 POT=20,75% 

Coeficientul de utilizare a terenului 

 CUT=0.56  

Categoria de importanta 

 normala 

Clasa de importanta 

 D 
 

 
Președintele de ședință, 

 

Contrasemnează: 

          Secretarul general U.A.T. 



  
  


