
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL TEACA 
 

 
 
 
PROCES – VERBAL 

 
           Incheiat azi, 31.05.2019,  cu ocazia ședinței ordinare   a  Consiliului Local Teaca 
       
 

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

      La ședință participă   dl.viceprimar Petruș Vasile ,  dna secretar Cioșan Ana și dl.Stan Viluț 

–șef Post Poliție Teaca. 

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

 Dl.consilier local Câmpean Ioan   - 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 acordarea mandatului special Primarului Comunei Teaca să 
voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de 
alimentare cu gaze naturale”, județul Bistriţa-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca 
membru în asociație 

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea   prețurilor  de vanzare a   masei lemnoase  
fasonate pentru unele partizi din  proprietatea  publica a Comunei Teaca  

3.PROIECT DE HOTARARE privind darea în administrare a bunurilor imobile, proprietate publică 
a Comunei Teaca , unităților de învățământ preuniversitar,  în care își desfășoară activitatea  

4.PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru  anul 2020  

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
acordate în 2019 

 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor 
la nivelul Primăriei Comunei Teaca 

 
7.PROIECT DE  HOTARARE   privind    acordarea de compensaţii  în bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în program   personalului  Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă   
 
8.PROIECT DE HOTARARE  privind trecerea unui imobil – teren din proprietatea Statului Român în 
domeniul privat al comunei Teaca 

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

 



10.Diverse 

Se supune la vot ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare. 
 

  
Proiectul  de hotărâre nr.1. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
Proiectul  de hotărâre nr.2. 
 
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.). 
 
Proiectul  de hotărâre nr.3. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
 
Proiectul  de hotărâre nr.4. 
Dl.Mihalci I. întreabă care este temeiul legal pt. indexarea impozitelor și taxelor. 
Dl.Coman V.întreabă ce se întâmplă dacă nu se aprobă indexarea prin HCL. 
Dna secretar răspunde că indexarea impozitelor și taxelor se face conform Legii 227/2015 – Codul 
fiscal , iar în cazul în care nu se aprobă prin HCL , la sfârsitul anului fiscal  se indexează din oficiu. 
Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
Proiectul  de hotărâre nr.5. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
Proiectul  de hotărâre nr.6. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
Proiectul  de hotărâre nr.7. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
Proiectul  de hotărâre nr.8. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
Proiectul  de hotărâre nr.9. 
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 prezintă Raportul  anual al primarului comunei privind starea economică,socială și de mediu a 
comunei pentru anul 2018. 
 



 
 
Se trece la probleme  diverse. 

 
 
Dl.Stoica A. ridică problema canalizării  în  Viile Tecii  și propune  o supraveghere  mai atentă a 
lucrărilor. 
Dl Teglar L.spune ca se lucrează foarte rău. 
 
Dl.Coman V. întreabă  care este termenul pt.drumurile de interes local  din Ocnița. 
Dl.viceprimar răspunde ca termenul de implementare este de 1 an. 
 
Dl.Câmpian I. informează că face demersuri pt. implementarea unui proiect  cu caracter social. 
Dl.Buga Gh.propune ca spațiu pt.amenajare terenul de sub fosta sală de sport sau cel de la casa 
Birtolon. 
 
Dl.Mihalci I. solicită  un plan de măsuri pt.încasarea creantelor  restante . 
 
Dl.Câmpean Gabriel solicită  participarea la lucrările ședintei și solicită cumpărarea terenului  din 
preajma clădirii proprietate personală.  
Susunumitul cere rezolvarea divergențelor cu societatea comercială din apropiere. 
Dl.Mihalci I. propune formarea unei comisii  care se va deplasa la fața locului. 
Dl.viceprimar  propune o comisie  formată din consilierii: Mihalci Ioan, Buga Gh. și Popp Ioan, 
care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

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

 

 

 

         PREȘEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR, 

 Câmpian Ioan  Cioșan Ana 
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