
JUDETUL BISTRJTA-NASA.UD 
COMUNA TEACA 
Nr. 29 /2022 

PROJECT DE HOT A.RARE 

privind alegerea prc~cdintelui de ~cdinta al Consiliului Local al Comunci Teaca 

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

Avftnd 111 vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Teaca nr. 3 l 66/ 25.03.2022 

- raportul compartimentului de specialitate nr.3167/ 25.03 .2022 

In co1?fcm11ila/e cu: 
-lncheierea Judecatoriei Bistri\a nr. 3 708/CC/2020 ~i nr. 3 764/CC /2020 prin care au fost 

validate fune(iile de consilicri locali 111 caclrul Consiliului Local al comunei Teaca; 

- prcvederile Ordinului nr. 289 din 22. 10.2020 privind constatarea 1ndeplinirii condi\iilor 

legale de constituire a Consiliului Local al comunei Teaca; 

- art. 123 alin. (I) din O.U.G. nr.57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 

completarilc ulterioare; 

111 te111ei11/ art. 139 alin(I) ~i art.196 alin(I) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privincl Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTAilA5TE: 

Art.I. Se alege pre~edinle de ~ed in\a al Consiliului Local Teaca pentru ~ed intclc care vor 

avca loc in luna aprilie 2022, domnul consilier local 

. Art.2. Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei se 1ncredinteaza persoana norninalizata la art. I . 

Art.3. Prezenta hotarare a fost acloptata cu __ voturi ,,pentru", din 

prezenti la ~cdin(a, din 15 consilieri 111 func(ie. 

consilicri 

Art.4. Prezcnta hotarare se comunica cu: 

-lnstitutia Prefectului-Jude(ul Bistrita-Nasaucl 

-persoanei nominalizate la art. I 

Initiator, 

PRIMAR 

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN 

Aviz de Iegalitatc, 

SECRETAR GENERAL 

CIO~AN ANA 



PRJrvIARIA COMUNEI TEJ\CA 

Nr. 3 166 din 25.03 .2022 

REFERAT DE APROBARE 

pl'ivind alegerea P,·e~ed intclui de ~cdinta al Consiliului Local Teaca 

Primarul conrnnei Teaca, avand 111 vedcre faptul ca pnn legislati a 111 v1goare Lm 

pre~cdintc de ~eclinta se alege pe o perioacla de eel mult 3 !uni, consider ca pentru o buna 

colaborarc 1ntrc Primarie ~i Consiliul Local este necesara schimbarea pre~edi ntelui de ~edinta 

lunar. 

In consccinta, propun alegerea unui 110u pre~eclinte de ~eclinta al Consiliului Local Teaca 

pentru luna Aprilie 2022. 

PRIMAR 

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN 



PRIM/\RJA COMUNEI TEACJ\ 
Nr. J 167 din 25.03.2022 

RAPORT 

privind alegerea Pre~edintelui de ~cclinta al Consiliului Local al Comunei Tcaca 

Viceprimarul Comunei Tcaca, avand in vcdere art. 123 al in( I) din O.U.G. nr.57/2019 

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

prin hotararc acloptata cu votul cleschis cu majoritate simpla, un pre~edinte de ~edinta, pe o 

perioada de eel mull 3 luni , care va conduce ~eclin\cle consiliului ~i va semna hotararile acloptate 

de accsla , propu11 aprobarca proiectului de hotarare privind alegerea unui nou prqeclinte de 

~edinta pentru luna Aprilic 2022. 

VICEPRIMAR, 
OL TEAN FLORIN 


