
 
 

MINUTA 
 

ședinței Consiliului Local Teaca din data de 31.05.2019. 
 
  
     În ședința ordinară a  Consiliului  Local  Teaca pe ordinea  de  zi  s-au dezbătut   un 
număr de  9 proiecte de hotărâre : 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special 
Primarului Comunei Teaca să voteze în cadrul Adunării Generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru " Serviciul de alimentare cu 
gaze naturale", județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea Comunei 
Spermezeu ca membru în asociație. 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea prețurilor de vânzare a 
masei lemnoase fasonate pentru unele partizi din proprietatea publică a 
Comunei Teaca.  

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind darea în administrare a bunurilor 
imobile, proprietate public a Comunei Teaca, unităților de învățământ 
preuniversitar, în care își desfășoară activitatea. 
 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  indexarea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2020. 
 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale în anul 2019. 
 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de măsuri privind 
colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Primăriei Comunei Teaca. 
 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de compensații în bani 
pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități 
prevăzute în program personalului Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență. 
 
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil-teren din 
proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca. 
 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local al Comunei Teaca.         
 
 
 
 



       La ședință  au participat un număr de 15consilieri locali din 15 consilieri locali 
convocați. 
Consilierii au fost de acord cu ordinea de zi. 
Comisiile de specialitate   au dat aviz favorabil proiectelor  de hotărâre. 
Proiectele de hotărâre  s-au  votat cu unanimitate de voturi.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       SECRETAR, 
           Cîmpian Ioan                                                           Cioșan Ana 
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