
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL TEACA 
 

 
PROCES – VERBAL 

 
                Incheiat azi   05.04.2019  cu ocazia ședinței extraordinare   a Consiliului Local 

Teaca 
       
 

Ședința se desfăşoară  în Sala de ședințe  a Consiliului Local Teaca. 
      La ședință participă   consilierii locali , dl.primar Muntean Damian Iustian, dna secretar 

Cioșan Ana. 
 Convocarea s-a facut în baza Dispoziției primarului comunei Teaca nr. 150 din 02.04.2019

 Dl.consilier Buga Gheorghe   președinte de ședință,  arată că  la ședința sunt prezenți un 
număr de 11 consilieri  locali  din   totalul  de 15 consilieri locali în funcție, (absenți nemotivati 
Buga Gh., Câmpean I., Mihalci I., Popp I.), drept  pentru care  ședinţa este legal constituită  şi  îşi  
poate începe  lucrările. 

  Ședința debuteaza cu intonarea imnului de stat . 
     Dl. președinte  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 indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie: Consolidare, modernizare si dotare cabinet medical, 
comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie: Campus scolar- Sali de clasa, bloc de locuinte cadre 
didactice si dotari in localitatea Teaca , comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 
 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie: Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si 
statii de epurare in localitatile Pinticu, Ocnita si Archiud, comuna Teaca, judetul 
Bistrita-Nasaud 
 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie:  Modernizare drumuri de interes local in comuna Teaca, 
judetul Bistrita-Nasaud 
 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie:  Extindere retea de alimentare cu apa potabila in 
localitatea Budurleni, comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie: Construire si dotare scoala generala cu clasele I-VIII 
localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 

 



Dl.președinte de sedință  supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la dezbaterea proiectului  de hotărâre de pe ordinea de zi. 
 
 

Dl.primar explică necesitatea  aprobarii proiectelor  de hotarare. 
 
 La punctul 1, nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre care se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  
  

La punctul 2, nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre care se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  
  

La punctul 3, nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre care se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  
  

La punctul 4, nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre care se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  
  

La punctul 5, nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre care se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  
  

La punctul 6, nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre care se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  
  
             Nemaifiind  discuţii preşedintele de şedinţă,  declară  închisă şedinţa   Consiliului Local 
Teaca. 
 

     Drept pentru care s-a intocmit  prezentul proces verbal, spre cele legale. 
 
 

 
 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,          Secretar, 
 Buga Gheorghe  Cioșan Ana 
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