
 
                                                         MINUTA 
 
                    ședinței   Consiliului Local Teaca din data de  28.03.2019. 
 
        În ședința   ordinară    a  Consiliului  Local  Teaca   pe  ordinea  de  zi  s-au dezbătut   un 
număr de  13 proiecte de hotărâre : 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor 
tehnico – economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție : 
,,Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, 
comuna Teaca, județul Bistrița – Năsăud’’  
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor 
tehnico – economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție : 
,,Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile Viile Tecii și 
Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița - Năsăud’’ 
 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea actualizării indicatorilor 
tehnico – economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție : 
,,Modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, 
județul Bistrița – Năsăud’’ 

 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor 
tehnico – economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: 
,,Modernizare și dotare școală gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, 
județul Bistrița – Năsăud’’ 
 
 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a 
unor mijloace fixe din patrimoniul U.A.T. Teaca 
 
 
 6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetului local pe anul 2018 
 
 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului local de acțiune 
privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pe anul 2019 
 
 



8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca 
 
 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii specifice privind 
recrutarea, numirea, si eliberarea din funcție a administratorului public al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ,,Serviciul de alimentare cu 
gaze naturale ’’, județul Bistrița - Năsăud 
 
 
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială și autoritate 
tutelară organizat la nivelul Comunei Teaca 
 
 
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului 
de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca pentru anul 
2019 
 
 
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 
 
 
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local al Comunei Teaca 
 
 
 
 
       La ședință  au participat un număr de 15 consilieri 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, 
                  Bugnar Ioan                                                                Cioșan Ana 
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