
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL TEACA 
 

 
 
 
PROCES – VERBAL 

 
           Incheiat azi,  28.02.2019,  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. 77 din 15.02.2019. 
 

 Dl.consilier local Buga Gheorghe   - 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 solicitării  operatorului S.C. Supercom 

S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul 
Bistrița – Năsăud  respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale 
și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare 

 
2  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actelor  adiţionale  la Contractele de  

concesiune  nr.2/2017, 3/2017, 4/2017,5/2017,20/2017 
 

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

       
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului 

Local al    Comunei Teaca 
 

         5 . Diverse 
 
 

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

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

 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării  operatorului S.C. Supercom S.A. de 
modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  
respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de 
transfer și al centrelor de colectare 
 
 



Dl.primar prezintă materialele  care susțin proiectul.  
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre  atât pe comisii cât si în plen , 
care se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actelor  adiţionale  la Contractele de  concesiune  
nr.2/2017, 3/2017, 4/2017,5/2017,20/2017 
Dl.primar prezintă raportul de specialitate și explică  inițierea proiectului. 
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  HOTĂRARE privind aprobarea   prețurilor  de vanzare a   masei lemnoase  
fasonate pentru unele partizi din  proprietatea  publica a Comunei Teaca  
Dl.primar prezintă anexele cu prețurile materialului lemnos. 
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 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 privind asistenții personali. 

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

dezbatere după aprobarea bugetului. 
 

Se prezintă cererea dnei Gugiu Diana   prin care se solicită cumpărarea imobilului în care 
este amenajat cabinetul stomatologic. 
In urma discuțiilor , se supune la vot solicitarea care  se respinge cu 12 voturi „împotrivă” și 3 
„abțineri” ( Luca T.,Petruș V.,Bărbos T.) 
 
 Dl.Câmpian I. solicită  reparații la fosta clădire a școlii din Archiud. 
  
 Dl.primar solicită  acordul de principiu  pentru cumpărarea   „casei Birtolon” . Se dă acordul 
în unanimitate. 
 

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

 

         PREȘEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR, 

 Buga Gheorghe  Cioșan Ana 
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