
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

 

HOTĂRÂRE         

pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr. 20-22 / 2021 privind scoaterea 

definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, 

 Viile Tecii și Ocnița 

 

Consiliul Local al Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data 

de 31.05.2021 

 

Avand in vedere: 

-adresa numărul IID 7935/13.04.2021  a Instituției Prefectului județul Bistrița-Năsăud, 

înregistrată la Primăria Teaca  cu numărul  4851/12.05.2021 

-referatul de aprobare  al primarului comunei Teaca  nr. 4894/ 13.05.2021 

-raportul compartimentului de specialitate  nr. 4895/ 13.05.2021 

-avizul   comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

 

In conformitate cu : 

-prevederile art. 200 alin.(2), art. 249 alin. (4), art. 252 alin. (1) lit.c) și  art.255 din O.U.G. nr. 

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

            -prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare 

 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.g), coroborat cu art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se revoca Hotărârea  Consiliului local Teaca nr 20/2021 privind aprobarea scoaterii 

definitive din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. top. 1849, situat în extravilanul 

localității Teaca, în suprafață de 250 mp. 

Art.2. Se revoca Hotărârea  Consiliului local Teaca nr 21/2021 privind aprobarea scoaterii 

definitive din circuitul agricol a imobilului- teren înscris în CF 647, nr. top. 666, situat în extravilanul 

localității Viile- Tecii, în suprafață de 250 mp. 

Art.3. Se revoca Hotărârea  Consiliului local Teaca nr 22/2021 privind aprobarea scoaterii 

definitive din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. top.1287/1, situat în 

extravilanul localității Ocnița, în suprafață de 250 mp. 

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de 14  voturi „pentru”,  din  14  consilieri 

prezenți la ședință. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica cu: 

-Institutia Prefectului-Județul  Bistrita Nasaud     

-primarul comunei Teaca 

-Biroul  financiar contabil  
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