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JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL TEACA 
 

 
 
 
PROCES – VERBAL 

 
           Incheiat azi, 19.04.2019,  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. 

 

 Dl.consilier local Cîmpean Niculae   - președinte de ședință,  arată că  la ședința sunt 

prezenți un număr de 14 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Teaca  pe  
anul  2019 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea   prețurilor  de vanzare a   masei lemnoase  fasonate pentru 
unele partizi din  proprietatea  publica a Comunei Teaca  

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE 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 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică a  terenului  situat în localitatea 
Teaca, în suprafaţă de 494 mp, înscris în CF nr.28079, nr.topo 28079, aparţinând domeniului privat 
al comunei Teaca 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al    
Comunei Teaca 
 6.Diverse 

 
Dl.primar solicita suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotarare privind modificarea 
suprafeței de pajisti închiriată de  Cooperativa Teaca. 
 
Se supune la vot ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare. 
 
Dl.primar propune dezbaterea proiectului cu care s-a suplimentat ordinea de zi. 

 



1. Dl.Buga Gh. Spune că nu este  correct să se suplimenteze ordinea de zi. 
Dl.primar răspunde că  dacă s-a votat suplimentarea, trebuie discutat proiectul. 
Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și 
în plen, care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 

 
2. Dl.Buga Gh.spune că nu s-a respectat majorarea impozitelor și taxelor locale  cu inflația în    

procent de 1,34 % . 
Dl.primar invită la ședință pe dna contabilă care își recunoaste greșeala dar spune că suma 
cu care s-a greșit este mică. 
Dl.primar propune sa se recalculeze impozitele și taxele. 
Dna contabilă promite ca se vor recalcula. 
Dl.Barbos T.întreabă daca se alocă sprijin financiar la biserici. 
Dl.primar raspunde ca la  o viitoare rectificare. 
Dl.Mihalci I. solicită o situație cu ajutoarele de înmormantare  și cele de urgență. 
Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și 
în plen, care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 

  
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 . 
 

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

 
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. 
 

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 . 

 
 
Se trece la problem diverse. 

 
Dl.primar informează despre scoaterea la licitatie a 3 proiecte. 
 
Dl Teglar L.întreabă despre stadiul iluminatului public. 
Dl.primar raspunde ca se incep lucrarile. 
 
Dl.Mihalci I. solicit situația restanțelor la impozite și taxe locale. 
 

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

 

         PREȘEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR, 

 Câmpean Niculae  Cioșan Ana 
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