
  

 

MINUTA 
ședinței  ordinare a Consiliului Local Teaca din data de 31.05.2021 

 

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data mai sus 

menționată, prin Dispoziția Primarului nr. 196 din 24.05.2021 cu respectarea 

prevederilor legale. 

        La şedinţa au fost prezenți 14 din cei 15 consilieri locali în funcție: 

   

1. Bărbos Tavi 

2. Buga Gheorghe 

3. Bugnar Ioan  

4. Câmpian Ioan  

5. Coman Viorel 

6. Mihalci Ioan 

7. Muzur Cais Casin 

8. Oltean Florin 

9. Petruș Vasile 

10. Regheni Florin Dinu 

11. Sava Alexandra Cristina 

12. Stoica Alexandru 

13. Teglar Luțu 

14. Vultur Ilie 

 

 Conducerea ședinței a fost asigurată de către președintele de ședință 

ales la începutul ședinței, respectiv domul Mihalci Ioan, datorită faptului că  

domnul consilier Florea Ioan a fost absent. .  

În cadrul ședinței, a fost aprobat procesul verbal al ședinței Consiliului 

local Teaca din data de 22.04.2021 iar pe ordinea de zi a ședinței au fost 

înscrise 11 proiecte de hotărâre,  iar comisiile de specialitate   au dat avizul  

favorabil tuturor proiectelor . 

 Au fost analizate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi și au fost 

adoptate 11  hotărâri, după cum urmează:  

 

1.HOTĂRÂREA nr.36/31.05.2021 privind alegerea preşedintelui de 

ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca 

Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

     2. HOTĂRÂREA nr.37/31.05.2021 privind aprobarea aderarii Comunei 

Teaca la Asociația “Produs în Bistrița-Năsăud” 

Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu 13  voturi "pentru" și 1  " abținere". 
     3. HOTĂRÂREA  nr.38/31.05.2021 privind modificarea anexei aprobate 

prin HCL nr. 54/ 2021 prin  actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru investitia:"Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat 

Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" 

Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 



     4. HOTĂRÂREA nr.39/31.05.2021 privind prelungirea termenului de 

valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca 

 Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

    5. HOTĂRÂREA nr. 40/31.05.2021 privind acordarea burselor pentru 

anul școlar 2020-2021- semestrul I la nivelul  Comunei Teaca 

 Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi.   

    6. HOTĂRÂREA nr.41/31.05.2021 pentru revocarea Hotărârilor 

Consiliului Local Teaca nr. 20-22 / 2021 privind scoaterea definitivă din 

circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, 

Viile Tecii și Ocnița 

         Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

   7. HOTĂRÂREA nr. 42/31.05.2021 pentru revocarea  Hotărârii 

Consiliului Local Teaca nr.31/ 2021 privind aderarea  Comunei Teaca la 

Asociația Proprietarilor de Terenuri Teaca 

        Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

   8. HOTĂRÂREA nr. 43/31.05.2021 privind constatarea încetării de drept 

înainte de expirarea  duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al  domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local  

        Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

   9. HOTĂRÂREA nr. 44/31.05.2021 privind asumarea /neasumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca 

        Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

   10. HOTĂRÂREA nr. 45/31.05.2021 privind aderarea  comunei Teaca  la 

ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA 

        Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu 13  voturi "pentru" , iar un consilier 

nu a votat. 

  11. HOTĂRÂREA nr. 46/31.05.2021 privind aprobarea condițiilor prin 

care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei 

Teaca în vederea instalarii, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de 

comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii 

acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructura , precum 

și măsurile privind construirea de rețele  de comunicații elctronice 

        Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

 

     

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR     

                                                                                       GENERAL U.A.T. 

             Mihalci Ioan                                                            Cioșan Ana                                       


