
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL TEACA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

           Incheiat azi   22.04.2021  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, dna secretar general Cioșan Ana, 

dna Darabont Cristina – director UMS Teaca și dl.Niculai Iacob-director Liceu Teaca. 

       

Convocarea s-a facut în baza Dispoziției primarului  nr. 133 din 16.04.2021. 

  

Dl.consilier local Coman Viorel - președinte de ședință,  arată că  la ședința sunt prezenți 

un număr de 14 consilieri  locali (absent nemotivat Stoica A.), 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. 

 

     Dl.  primar  prezintă     O R D I N E A     D E     Z I  : 

    

Aprobarea   procesului - verbal de la ședința  anterioară. 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Teaca pentru perioada 2021 – 2027 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificării Statutului și a Actului 

constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  modificării și completării 

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea 

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat 

      4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAȚIA 

PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA  

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  indexarea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  

anul 2022 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a 

UMS Teaca  

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  bugetului local de venituri și 

cheltuieli al Comunei Teaca pe anul 2021 

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

Local al Comunei Teaca 

9.   Diverse 

   

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

 

Se supune la vot procesul verbal de la sedința anterioară și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare. 

 



1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Teaca pentru perioada 2021 – 2027 

Dl.primar explica necesitatea proiectului. 

Dl.viceprimar solicită o întâlnire a executantului cu mediul de afaceri din comună. 

Dl.primar  propune ca întâlnirea să aibă loc în ziua de  marți. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de  voturi.  

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificării Statutului și a Actului 

constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud 

Dl.primar explica necesitatea proiectului. 

Dl.Oltean F. propune  încheierea contractelor  pt.deseuri cu fiecare persoană. 

Dl.primar răspunde că hotărârile se adoptă la nivel județean. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu  9  voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”.(Vultur I.,Florea C.,Sava 

C.,Oltean F.,Regheni F.) 

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  modificării și completării 

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea 

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat 

Dl.primar explica necesitatea proiectului. 

Dl.Mihalci I. propune  încheierea contractelor  pt.deseuri cu fiecare persoană. 

Dl.primar răspunde că hotărârile se adoptă la nivel județean. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu 9  voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”. ”.(Vultur I.,Florea C.,Sava 

C.,Oltean F.,Regheni F.) 

 

      4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAȚIA 

PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA  

Dl.Buga Gh. anunță că are un interes  pt.proiect și iese din sală. 

Dl.primar explică necesitatea proiectului. 

Dl.Bugnar I.solicită lămuriri în ce privește proiectul. 

Dl.primar răspunde că aderă comuna cu terenuri  la o asociatie de proprietari de terenuri în 

vederea administrării acestora ca  fond cinegetic. 

Dna secretar general răspunde că proiectul de hotărâre este legal întocmit. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu  12 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”(Bugnar I.). 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  indexarea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  

anul 2022 

Dl.primar prezintă raportul de specialitate. 

Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a 

UMS Teaca  

Dl.primar explică necesitatea proiectului și speră ca suportarea de cheltuieli să fie cât mai mică 

Dl.Petruș V.întreabă ce se întâmplă cu  cetățenii din Nușeni și Susenii Bîrgăului, dacă vor fi 

realocați. 

Dna Darabont C. răspunde că depinde de aprobarea consiliului local. 

Dl.Oltean F.întreabă dacă bugetarea se face  după deschiderea unității. 

 



Dna Darabot răspunde că fonduri vor fi necesare după deschiderea unității. 

Dl.Coman V.întreabă când se deschide unitatea. 

Dl.primar răspunde că lucrarea este la stadiul de achizitie bunuri. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  bugetului local de venituri și 

cheltuieli al Comunei Teaca pe anul 2021 

Dl.primar prezintă raportul de specialitate. 

Dl.Vultur I. întreabă dacă s au  alocat sume pt.fotbal. 

Dl.primar raspunde că arbitrajul este plătit iar în cazul în care există competitie, se vor aloca sume 

prin rectificare de buget. 

Dl.Bărbos T.propune alocarea de sume pt.decolmatarea sanțurilor și pt. amenajarea Rîtului Luncii. 

Dl.Mihalci I. întreabă  de ce s-au alocat sume la scoala din Ocnita pt.ISU. 

Dl.Oltean F.întreabă ce lucrari s au făcut pt.ISU. 

Dl.primar răspunde  că lucrările s au executat de către proiectant. 

Dl. Niculai Iacob –directorul Liceului Teaca solicită  interventia  în ședință și mulțumește 

consiliului local pt.aprobarea sumelor alocate în vederea lucrărilor executate la scolile din 

comună. Totodată  explică cheltuielile bugetului alocat și  prezintă  o situație a  lucrărilor ce ar mai  

trebui executate. 

Dl.Oltean F. propune  amenajarea unei toalete publice  în parcul de joacă. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

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

Local al Comunei Teaca 

Se propune pt. luna următoare dl.Florea Cristian. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

Se trece la probleme diverse. 

 

Dl.Seplecan Paul solicită intrarea în sală și cere  concesionarea  unui teren în vederea amenajării 

unei piste pt.aparate de mici dimensiuni. 

Solicitarea se supune la vot și se dă un acord de principiu cu condiția verificării statutului juridic al 

terenului. 

 

Dl.primar revine la cererea dlui  Pop Vasile Marian care a solicitat  concesionarea unui teren în 

satul Pinticu și informează că terenul solicitat este încadrat la categoria „drum comunal” și nu 

poate face obiectul concesionării. Ca urmare, nu se dă acordul consiliului local. 

 

Dl.primar prezintă cererea dlui Bărbos T. care solicită o suprafată de teren  în vederea  staționării 

utilajelor Cooperativei. 

Dl. Primar informează că terenul solicitat  va avea destinația de parcare a utilajelor primăriei, dar 

se va găsi o altă locație. 

 

Dl.Oltean F. în calitate de viceprimar și președinte a comisiei de verificare a pășunilor din 

comună,  prezintă o situație a pășunilor . 

 

In continuare are loc ceremonia de înmânare a Titlurilor de „Cetățean de onoare al 

comunei  Teaca” la care participă: dl.Archiudean Florentin, fiica dlui Popescu Emil, soția, fiica și 

nepotul dlui Baciu Cornel și dnul Motogna Vasile – preotul ortodox al satului Teaca. 

 

 

 



Pt. soții Hubleur din Elveția placheta este înmânată dlui Archiudean Florentin care 

mulțumește în numele susnumiților și prezintă  activitățile care au dus la  acordarea titlului. 

Post-mortem dlui Popescu Emil placheta este înmânată  fiicei sunumitului care mulțumește  

pt.titlul acordat și face o prezentare a activității desfășurate de care a dus la acordarea titlului. 

Post-mortem dlui Baciu Cornel placheta este înmânată sotiei și fiicei susnumitului care 

mulțumesc deopotrivă pt. tilul acordat. 

In încheiere dl.primar, dl.viceprimar, dl.Archiudean Florentin, dl.Mihalci Ioan și 

dl.Motogna Vasile  își prezintă cuvântul în legătură cu  acordarea Titlului de „Cetățean de onoare 

al comunei  Teaca”. 

 

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

Consiliului Local Teaca. 

 

 

 

 

         

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETAR GENERAL UAT, 

         Coman Viorel                                                   Cioșan Ana 

                                                                                                                                

 


