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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de gospodărire a localităţilor din Comuna  Teaca  

 

Consiliul Local al Comunei  Teaca, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2022; 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Teaca nr. 10045/16.12.2021   

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 10046/16.12.2021  

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  

În conformitate cu prevederile: 

-  art.1, art.6, art.8, art.9, art.19 și art.24 din  O.G. nr. 21/2002 privind Normele de  

gospodărire a localităţilor urbane şi rurale, cu modificarile și completările ulterioare 

- art.38 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile și completările 

ulterioare 

- art. 90 din O.U.G. 195/ 2005 privind protecția mediului, cu modificarile și completările 

ulterioare 

- art.2 alin.(2) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificarile și completările ulterioare 

- art.19 din  Legea 107/1996 privind  regimul  apelor, cu modificarile și completările 

ulterioare 

- art.59 alin.(1) pct.A și alin.(2) din Legea 211/2011  privind regimul deșeurilor, cu 

modificarile și completările ulterioare 

- Legii nr.  52/2003 privind  transparenţa  decizională în  administraţia publică, cu 

modificarile și completările ulterioare, 

 In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), și  art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă  Programul de gospodărire a localităţilor din Comuna  Teaca, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 

comunei. 

Art.3. Prezenta hotarare  s-a adoptat cu 13 voturi ”pentru”,    din  13  consilieri prezenți 

la ședință, din 15 consilieri în funcție. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţului Bistriţa-Năsăud  

- Primarul comunei 

- Viceprimarul comunei 
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                            VULTUR ILIE                                             SECRETAR GENERAL U.A.T.,  

                                                               CIOȘAN ANA 

 

 

 

Nr.2 din 27.01.2022 

 


