
 
                                                         MINUTA 
 
                    ședinței   Consiliului Local Teaca din data de  31.01.2019. 
 
        In ședința   ordinară    a  Consiliului  Local  Teaca   pe  ordinea  de  zi  s-au dezbătut   un 
număr de  11 proiecte de hotărare : 
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării operatorului S.C. 
Supercom S.A de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de 
Salubrizare din judetul Bistrita-Năsăud respectiv activitatea de colectare și 
transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al 
centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud 
 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea deficitului bugetar la 
31.12.2018 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind atribuirea în folosință gratuită pe 
durata existenței locuinței a unui teren (lot2) în suprafață de 358 mp , în 
conformitate cu Legea 15/2003 

 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului-
teren în suprafață de 1591 mp, situat în intravilanul satului Teaca, nr. adm.274 
aparținând coproprietarilor :Statul Român în administrarea Comunei Teaca în 
cotă de 591/1591 și numițiilor Danciu Florin și Danciu Zenuța în cotă de 
1000/1591 
 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării de servicii 
juridice de consultanță , asistență și/sau de reprezentare specializată a unității 
administrativ teritoriale Comuna Teaca  
 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune și 
lucrări de interes local necesar aplicării Legii416/2001 pe anul 2019 
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de gospodărire 
a localităților Comunei Teaca pe anul 2019 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de pază 
obiectivelor, bunurilor ,valorilor și protecția persoanelor pe anul 2019 
 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniversitar din raza U.A.T Teaca pentru anul școlar 2019-2020 



10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariului de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Teaca ,începând cu 01.01.2019 
 
11. 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  majoritate de voturi.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        SECRETAR, 
          Bărbos Tavi                                                                                Cioșan Ana 
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