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PROCES – VERBAL 

 
           Incheiat azi,  25.07.2019,  cu ocazia ședinței ordinare   a  Consiliului Local Teaca 
       
 

 
 Ședința se desfăşoară  în Sala de ședințe  a Consiliului Local Teaca. 

      La ședință participă   dl.primar Muntean Damian Iustian și  dna secretar Cioșan Ana. 

 Convocarea s-a facut în baza Dispoziției primarului  nr. 270 din 19.07.2019. 
 

 Dl.consilier local Luca Ovidiu Traian   - președinte de ședință,  arată că  la ședința sunt 

prezenți un număr de 15 consilieri  locali  din   totalul  de 15 consilieri locali în funcție,  drept  

pentru care  ședinţa este legal constituită  şi  îşi  poate începe  lucrările. 

  Ședința debuteaza cu intonarea imnului de stat . 

 Se  supune la vot  procesul verbal de la ședința  anterioară care se  aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

     Se dă cuvântul dlui  primar  care prezintă     O R D I N E A     D E     Z I : 

 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi implementarea 

serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 
2014+:122607” 
 
2. PROIECT DE HOTARARE  privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al 
Comunei Teaca  

  
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei 
Teaca 

       
4. Diverse 

 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare. 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 
2014+:122607” 
 
Dl.primar explica initierea proiectului de hotarare  in vederea implementarii proiectului  alaturi de 
Ministerul Sanatatii si Ministerul Dezvoltarii Regionale. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
2. PROIECT DE HOTARARE  privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al 
Comunei Teaca  

  
Dl.primar explica initierea proiectului : inscrierea în CF a terenului din zona fostei Sali de sport in 
vederea construirii unui  club  al pensionarilor. 



Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 

  
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei 
Teaca 
 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 

 
4. Se trece la probleme diverse. 

 
Dl.primar prezintă Raportul privind  asistentii personali pe semestrul I 2019.  

 Dl.primar prezinta cererea RDS  si SC NETWORK INNOVATION FUTURE SRL 
PLOIESTI privind inchirierea unor  suprafete de teren in vederea  amplasarii unor echipamente. 
Cererile se supun la vot si se obtine acordul de principiu a consiliului local, urmand sa se faca 
demersurile legale in vederea  concesionarii  unor terenuri din proprietatea private a comunei.  

  
 Dl.primar prezinta cererea Parohiei Greco-catolice Teaca   privind  alocarea unor fonduri si 

propune rezolvarea acesteia la o rectificare bugetara. Propunerea se supune la vot si se aproba in 
unanimitate de voturi. 

  
 Dl.Mihalci I. prezinta o situatie a proiectelor  pe care le considera pozitive dar in acelaşi 

timp face referire la  unele puncte slabe  ale  administratiei : centrul comunei nu este amenajat 
corespunzator, nu exista un plan de masuri in vederea incasarilor restantelor la impozite si taxe, nu 
se demoleaza  constructiile  în stare  mare de degradare, locatia pietei de marfuri pentru targul din 
ziua de luni este un dezastru( foarte departe,  destul de inaccesibila și amplasata langa o ferma de 
animale, produsele alimentare fiind puse  în pericol) .   Propune sa se asigure mijloc de transport 
paznicilor din comuna(autoturismul vechi). 

 
 Dl.Barbos T. propune  luarea unor masuri in vederea amenajarii Rîtului Luncii. 
  
 Dna   secretar solicita in scris domnilor consilieri   modalitatea  de inmanare a materialelor 

pentru sedinte,  precum si stabilirea sedintelor pe comisii de specialitate,  astfel incat pana la data 
sedintei sa-i fie inmanate  de catre comisii  rapoartele  de avizare a proiectelor de hotarare. 

 
 Nemaifiind  discuţii la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă  declară  închisă şedinţa   

Consiliului Local Teaca. 
 
 

 
            PREȘEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR GENERAL, 

 Luca Ovidiu Traian         Cioșan Ana 
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