
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
  

 Nr.   31      /2021 

 

                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea aderarii Comunei Teaca la Asociația “Produs în Bistrița-Năsăud” 

 

 

            Consiliul Local al comunei Teaca, Judeţul Bistrița-Nasaud întrunit in ședință ordinară 

 

Având in vedere: 

 

-referatul de aprobare  al primarului comunei Teaca  nr. 4009/16.04.2021 

-raportul compartimentului de specialitate  nr. 4010/16.04.2021 

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local. 
 

            In conformitate cu prevederile: 

             -Hotărârea Consiliului Județean Bistrița- Năsăud nr.100 /25.07.2014 privind acordul de principiu al 

consiliului Județean de asociere a Județului  Bistrița- Năsăud pentru constituirea Aociatiei “Produs în Bistrița- 

Năsăud “ 

             -Statutul și Actul constitutiv al Asociației “Produs în Bistrița- Năsăud” 

            -Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările și completările 

ulterioare 

            -Art. 129 alin(3) lit. d), alin.(9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare 

            -Art. 35 alin.(3) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale prevederile, 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 aprobă  aderarea  Comunei Teaca  la Asociația “Produs în Bistrița–Năsăud”,  pentru 

reprezentarea producătorilor locali,  promovarea valorilor și tradițiilor locale la nivel județean, regional, 

național și internațional, precum și pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor stabilite în statutul 

asociației. 

Art.2. Se însușeste Actul constitutiv al Asociației “Produs în Bistrița-Năsăud” conform  anexei nr. 

1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se însușeste Statutul Asociației “Produs în Bistrița-Năsăud”, conform  anexei nr. 2 care 

este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandateaza primarul comunei Teaca, în calitate de reprezentant al comunei , cu drept de 

vot, în Adunarea Generală a Asociației “Produs în Bistrița-Năsăud” și în relația cu structurile de 

conducere ale acesteia. 

Art.5.  Se aprobă cotizația pentru anul 2021 a sumei de 11000 lei. 



Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunai Teaca  

Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de voturi ”pentru”, din___consilieri prezenți 

şi  ____  consilieri în funcție. 

Art.9.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică cu: 

            - Institutia Prefectului, Județul Bistrita-Năsăud 

 - Asociația “Produs în Bistrița- Năsăud” 

 - Primarul comunei Teaca 

 

 

 

 

                         Inițiator,                                                                Aviz de legalitate, 

                          Primar,                                                                  Secretar general, 

               Muntean Damian Iustian                                                     Cioșan Ana 

 

   

 

 

 

 

 

 


