
,JUDETUL BISTRITA-NA.SA.UD 
COMUNA TEACA 
Nr. 66 /2021 

PROJECT DE HOT A.RARE 

privind alcgcrea pre~cdintelui de ~edinta al Consiliului Local al Comunei Teaca 

Consiliul Local al Comunei Teaca, 1ntnmit 111 ~edinta ordinara 

Awfod fn vedere: 

- refcratul de aprobare al Primarului Comunei Teaca nr. 8035/ 24.09.2021 
- raportul compartimentului de specialitate nr.8036/ 24.09.2021 

in conformitafe cu: 
-Inchcierea Judecatoriei Bistrita nr. 3708/CC/2020 ~i nr. 3764/CC /2020 prin care au fost 

validate functiile de consilieri locali 111 cadrul Consiliului Local al comunei Teaca ; 

- prevederile Ordinului nr. 289 din 22.10.2020· privind constatarea 111deplinirii condi\iilor 

legale de constituire a Consiliului Local al comunei Teaca; 

- art. 123 alin(l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Coclul aclministrativ, cu modificarile $i 

completarilc ultcrioare; 

111 temeiul art. 139 alin(l) $i art.196 alin(l) lit.a) din O.U.G. m.57/2019 privind Coclul 

administrativ , cu modificarile $i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se alege pre~edinte de $edin\a al Consiliului Local Teaca pentru $eclintele care vor 

avea loc in luna octombrie 2021, clomnul consilier local 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza persoana nominalizata la art. I. 

Art.3 . Prezenta hotarare a fost ac!OJ)tata cu voturi 1)entru" din -- ,,,. ' consilieri 

prezenti la ~edinfa , din 15 consilieri in functi e. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 

-fn stitu\ia Prefectului-Jucletul Bistrita-Nasaud 

-persoanei nominalizate la art. I 

Inifiator, 

PRIMAR 

MUNTEAN DAMIAN JUSTIAN 

Aviz de legalitate, 

SECRETAR GENERAL 

CIO~AN ANA 



PRHvIARIA COtv1UNEI TEACA 

Nr. 8035 din 24.09.202 1 

REFERA T DE A PRO BARE 

privind alegcrea Pre~edintelui de ~edinfa al Consiliului Local Tcaca 

Prinrnrul comunei Teaca, avand tll vedere faptul ca pnn legislatia Ill v1goare un 

prqeclinte de $eclin\a se alcgc pe o perioada de eel mult 3 luni , consider ca pentru o bulla 

colabornre tlltre Primarie $i Consiliul Local este nesesara schimbarea pre$eclilltelui de $edillta 

lunar. 

In consecinta, propun alegerea ullui nou pre$edinte de $edinta al Consiliului Local Teaca 

pelltru luna Octombrie 2021. 

PRIMAR 

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN 



PRITvlARIA COMUNEI TEACA 
Nr. 8036 din 24.09.202 1 

RAPORT 

privind alegcrca Pre~cdintclui de ,Scdinfa al Consiliului Local al Comunei Teaca 

Viceprimarul Comunei Teaca, avand in vedere art. 123 alin(l) din O.U.G. nr.57/20 19 

privincl Coclul administrativ, care stipuleaza faptul ca un consiliu local alege dintre membrii sa i, 

prin hotarare adoptata cu votul deschis cu majoritate simpla, un prqedinte de ~edinla, pe o 

pcrioada de eel mull J !uni, care va conduce ~edintele consiliului ~i va semna hotararile acloptate 

de acesla, prop1111 aprobarea proiectului de hotarare privincl alegerea unui nou prqedinte de 

~edinta pcntru luna Octombrie 2021. 

SECRET AR GENERAL 

CIO~AN ANA 


