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JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL TEACA 
 

 
 
 
PROCES – VERBAL 

 
           Incheiat azi,  31.01.2019,  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. 29 din 25.01.2019. 

 Dl.consilier local Bărbos Tavi   - 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  operatorul 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 din județul Bistrita-Năsăud 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea deficitului bugetar la 31.12.2018 

 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 

locuinţei a unui teren (lot2) în suprafaţă de 358 mp,  în conformitate cu Legea 15/2003 
 

4. PROIECT DE HOTARARE privind dezmembrarea în 3 loturi  a imobilului-teren în suprafaţă 
de 1591 mp,  situat în intravilanul satului Teaca, nr. adm. 274 aparţinand coproprietarilor : 
Statul Roman în administrarea Comunei Teaca în cotă de 591/1591 şi numiţilor Danciu Florin 
şi Danciu Zenuta în cotă de 1000/1591 

 
5. PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea asigurarii de servicii juridice de 

consultanţă,  asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale 
Comuna Teaca 

 
6. PROIECT DE H O T A R Â R E  privind aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări de interes 

local necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2019 
 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea programului de gospodărire a localităţilor   
Comunei Teaca pe anul 2019 

 
8. PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de paza obiectivelor,    bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2019 
 
 
 
 



 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ      

preuniversitar din raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2019-2020 
 

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici  
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, 
începând cu 01.01.2019 

 
11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al    

Comunei Teaca 
 

    12. Diverse 
 

Dl.președinte de sedință  supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Dl.Buga Gh. propune  suplimentarea ordinei  de zi  cu propunerea de anulare  a concursului de 
buldoexcavatorist deoarece consideră că nu s-a făcut destul de multă publicitate. 
 
Dl.Petruș V.  spune că  la acest concurs  s-a făcut  publicitate  respectându-se procedura de concurs. 
 
Dna secretar spune că, concursul s-a desfășurat în condiții legale și explică de ce nu se poate 
suplimenta ordinea de zi cu această propunere: suplimentarea ordinei de zi se face  cu proiecte  de 
hotărâre care nu pot fi  amânate până la următoarea ședință  iar acestea să fie susținute de  prevederi 
legale. 
 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării  operatorul 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 din județul Bistrita-Năsăud 

 
 
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 acoperirea deficitului bugetar la 31.12.2018 
 
Dl.primar prezintă raportul de specialitate. 
Dl.Buga Gh. cere explicații iar dl.primar  o  invită  pe dna contabilă  care  răspunde la întrebări. 

 
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 „abținere”(Buga Gh.). 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a 
unui teren (lot2) în suprafaţă de 358 mp,  în conformitate cu Legea 15/2003 

 
Dl.primar explică propunerea  de atribuire. 
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 HOTARARE privind dezmembrarea în 3 loturi  a imobilului-teren în suprafaţă de 
1591 mp,  situat în intravilanul satului Teaca, nr. adm. 274 aparţinand coproprietarilor : Statul 
Roman în administrarea Comunei Teaca în cotă de 591/1591 şi numiţilor Danciu Florin şi Danciu 
Zenuta în cotă de 1000/1591 
 
Dl.primar prezintă  expunerea de motive pt.proiect. 
Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu 15 voturi„pentru” . 

 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă,  
asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Teaca 
Dl.primar prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl.primar explică inițierea proiectului. 
Dl.Teglar L.întreabă dacă se angajează persoană pe postul de consilier juridic care să reprezinte unitatea în 
procese. 
Dna secretar răspunde că postul este vacant și este în derulare  concurs dar  pe „debutant” iar  în această 
perioada nu se poate reprezenta  unitatea în procese dificile. 
Dl.Teglar L. propune  angajarea de avocati pt.fiecare process. 
Dl.primar răspunde că se face contract pt.fiecare proces în parte. 
Dl.Buga Gh. propune  să se facă convenții sau contracte cu clauze. 
 
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 „abținere”(Teglar.L.) 

 
6. PROIECT DE H O T A R Â R E  privind aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local 
necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2019 

 
Dl. viceprimar prezinta raportul de specialitate. 
Dl.Buga întreabă câte persoane  sunt în evidențele privind aplicarea Legii 416/2001. 
Dl.Mihalci I. propune să se facă  curățenie cu aceste persoane. 
 Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot   proiectul de hotărâre atât pe comisii cât și în plen, 
care se aprobă cu 15 voturi „pentru” . 
 
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de gospodărire a localităţilor   
Comunei Teaca pe anul 2019 
 
Dl.viceprimar prezinta raportul de specialitate . 
 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 paza obiectivelor,    bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2019 
 
Dl.viceprimar prezintă raportul de specialitate. 

 
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 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ      
preuniversitar din raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2019-2020 
 
Dl.viceprimar 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 . 
 
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici  și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, începând 
cu 01.01.2019 

 
Dl.viceprimar prezintă raportul de specialitate. 
Dl.Teglar.L. întreabă daca funcționează Centrul de informare turistică. 
Nemaifiind 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 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 . 

 
Nemaifiind  discuţii la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă  declară  închisă şedinţa   

Consiliului Local Teaca. 

 

 

 

 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR, 

 Bărbos Tavi  Cioșan Ana 
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