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JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL TEACA 
 

 
 
 
PROCES – VERBAL 

 
           Incheiat azi,  28.03.2019,  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. 129 din 22.03.2019. 
 

 Dl.consilier local Bugnar 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 aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 

urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Consolidare, modernizare, extindere şi 
dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, judeţul Bistriţa -Năsăud” 

 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 

urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Reţea publică de canalizare a apelor uzate 
menajere în localitățile Viile Tecii şi Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița – Năsăud” 

 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 

urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în 
localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița - Năsăud” 

 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 

urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Modernizare şi dotare școală gimnazială 
din localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița - Năsăud” 
 
  5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe  
din patrimoniul U.A.T.Teaca 

6.PROIECT DE  HOTĂRARE HOTĂRÂRE privind adoptarea  contului de încheiere a  
exerciţiului bugetului local  pe  anul 2018 

 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pe anul 2019 
 
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 

pentru comuna Teaca 
 



9.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea 
şi eliberarea din funcţie a administratorului public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru „Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, judeţul Bistriţa-Năsăud 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare 
al Compartimentului de asistenţă socială și autoritate tutelară organizat la nivelul Comunei Teaca 

 
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca pentru anul 2019 
 
  12.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea componenței echipei mobile pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

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

 Diverse 
 
Dl.primar explică  convocarea în sedintă extraordinară și  necesitatea aprobării proiectelor 

de hotarare. 
 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare. 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 
urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Consolidare, modernizare, extindere şi 
dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, judeţul Bistriţa -Năsăud” 

 
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 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-
economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Reţea publică de canalizare a 
apelor uzate menajere în localitățile Viile Tecii şi Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița – 
Năsăud” 
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 aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 

urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în 
localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița - Năsăud” 
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.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 
urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Modernizare şi dotare școală gimnazială 
din localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița - Năsăud” 
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.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe  
din patrimoniul U.A.T.Teaca 
Dl.Buga Gh. intreaba care sunt podurile scoase din  funcțiune. 
Dl.primar raspunde ca unul din poduri este cel situate langa brutărie. 
Dl.Buga  spune ca nu corespunde anul construcției. 
 
 
 



 
Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu 14 voturi „pentru” și 1 vot „impotrivă” (Buga Gh.) . 
 

6.PROIECT DE  HOTĂRARE HOTĂRÂRE privind adoptarea  contului de încheiere a  
exerciţiului bugetului local  pe  anul 2018 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 

 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pe anul 2019 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 

 
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 

pentru comuna 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 . 

 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea 

şi eliberarea din funcţie a administratorului public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru „Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare 
al Compartimentului de asistenţă socială și autoritate tutelară organizat la nivelul 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 . 

 
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca pentru anul 2019 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 
 
  12.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea componenței echipei mobile pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu unanimitate de  voturi . 

       
 13.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 . 
 

 
Se trece la problem diverse. 

 
Dl.primar prezintă Raportul SVSU Teaca prin care se propune si majorarea indemnizatiei 

membrilor SVSU la 30 lei/ora. 
Dl.Coman V. este de acord cu  majorarea . 
Dl.Câmpian I. propune  tot majorarea cu 30 lei. 
 



Propunerile se supun la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 

 Dl.primar prezinta cererea dlui Kincses Ionel privind cumpararea unui teren  din 
intravilanul satului Teaca și cere acordul de principiu. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
 Dl.primar prezinta cererea dlui Bugnar Cristian privind  pietruirea unui drum de exploatare 

care duce la ferma din  proprietate și spune ca dacă se vor găsi surse de finantare se va pietrui. 
 
 Dl.Mihalci I. solicită  ajutor financiar pt. echipa de dansuri sportive. 
 Dl.primar răspunde ca se vor da sume in limita bugetului. 
 
 Dl.primar informează Consiliul Local ca a sosot buldoexcavatorul care se va folosi 

pt.nevoile comunei. 
 
 Dna secretar aminteste dlor consilieri că trebuie să depună rapoartele de activitate pt. 

anul.2018. 
 
 Dl.Mihalci I. face o comparatie  între comuna Teaca și comuna Lechinta privind mai multe 

domenii de activitate. 
Totodată  solicită  un program la Centrul de informare, un sediu pt.fanfară și mai multă curățenie în 
comună. 
 
 Dl.Câmpian I. solicită  pietruirea drumului de exploatatie  care duce în pădurea din zona 
fermei pe care o deține. 
 
 Dl.Stoica Adrian solicită  ca  terenul  de sport din Viile |Tecii să nu fie restrictii de acces. 
 Dl.primar raspunde ca se va face un program. 

 
Dl.primar arată că sunt înregistrate cereri de finantare a unor parohii dar propune  luarea în 

dezbatere după aprobarea bugetului. 
 

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

 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR, 

 Bugnar Ioan  Cioșan Ana 
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