
 

 

                                                         MINUTA 

 
                    ședinței   Consiliului Local Teaca din data de  28.08.2017 

 

        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 condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 4 

la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de 

colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor 

de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 

2.PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind adoptarea  contului de încheiere a  exerciţiului bugetului 

local  la data de 36.06.2017 

 

3.PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Teaca pe anul 2017 

 

4.PROIECT DE HOTARARE privind acordul pentru   înscrierea provizorie  în cartea funciară  a 

imobilului „Cămin Cultural Ocnita”, în proprietatea publică a comunei  Teaca, judetul Bistrita- 

Nasaud 

5.PROIECT DE HOTARARE privind acordul pentru   înscrierea provizorie  în cartea funciară  a 

unor strazi din comuna Teaca-sat Budurleni în proprietatea publică a comunei  Teaca 

 

6.PROIECT DE HOTARARE privind acordul pentru  înscrierea provizorie  în cartea funciară  a 

unor strazi din comuna Teaca-sat Viile Tecii  în proprietatea publică a comunei  Teaca 

 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul pentru   înscrierea provizorie  în cartea funciară  a 

imobilului ”Spital + Crucea Roșie”, în proprietatea publică a comunei  Teaca, judetul Bistrita- 

Nasaud 

 

8.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea  unui teren intravilan din proprietatea Statului 

Român în domeniul privat al comunei Teaca  pt. Capela Ocnita 

  

9.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea  unui teren intravilan din proprietatea Statului 

Român în domeniul privat al comunei Teaca – loturi  pt.tineri 

 

10.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea  unui teren intravilan din proprietatea Statului 

Român în domeniul privat al comunei Teaca  pt. Scoala Ocnita 
  

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al    

Comunei Teaca 

 
       La ședință  au participat un număr de 14 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 hotărare. 

       Proiectele de hotarare  s-au  votat  cu  unanimitate de voturi.  

         

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            SECRETAR, 

          Toma Alexandru                                                             Cioșan Ana 

 

 

                              


