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PROCES – VERBAL 

 
           Incheiat azi, 27.06.2019,  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,  dna secretar Cioșan Ana și 

dl.Stan Viluț – șef Post Poliție Teaca. 

Convocarea s-a facut în baza Dispoziției primarului nr. 241 din 21.06.2019. 

 Dl.consilier local Coman Viorel   - 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  vânzării  directe a  lemnului  de lucru fasonat 
cu diametrul la capătul gros mai mic sau mai mare de 24 cm, către persoane fizice şi către unităţile 
de interes local 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 

     3.Diverse 

  
Se supune la vot ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare. 
 

  
Se trece la punctul 1de pe ordinea de zi: 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  vânzării  directe a  lemnului  de lucru fasonat 

cu diametrul la capătul gros mai mic sau mai mare de 24 cm, către persoane fizice şi către unităţile 
de interes local. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu 14 voturi „pentru”, 1 „abținere” (dl.Bugnar I.). 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 

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

 
 
 
 



 
 
Se trece la probleme  diverse. 

 
Se prezintă cererea dlui Vultur Ilie care propune amenajarea unei baze sportive . 
Dl.Coman V.este de accord cu propunerea. 
Dl.Buga Gh. Propune initierea unui proiect. 
Dl.Stoica Adrian  spune că pt.folosirea  terenului de sport din Viile Tecii  se cere  taxa și nu este tot 
timpul disponibil. 
Dl.Mihalci I.propune să se gaseasca soluții impreuna cu directorul liceului. 
Dl.viceprimar răspunde ca se va solution problema. 
 
Dl.Câmpean N.  spune ca trebuie pus un bec în zona bisericii din Pinticu și un capac la fântână. 
 
Dl.Mihalci I.propune un plan de măsuri în vederea încasării restanțelor  din impozite și taxe 
deoarece acestea sun foarte mari. 
Dl.Câmpian I. spune ca ar trebui vazută cauza din care nu se pot plăti restanțele (ex.:  sumele către 
fermieri din partea statului sunt plătite  cu întârziere). 
  

Nemaifiind  discuţii la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă  declară  închisă şedinţa   
Consiliului Local Teaca. 

 

 

 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR, 

 Coman Viorel  Cioșan Ana 
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