
   

 

MINUTA 
ședinței  ordinare a Consiliului Local Teaca din data de 27.01.2022 

 
Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data mai sus menționată, prin 

Dispoziția Primarului nr.8 din 21.01.2022 cu respectarea prevederilor legale. 

        La şedinţa au fost prezenți  14 consilieri locali  din cei 15 consilieri locali în funcție: 

   

1. Bărbos Tavi 

2. Buga Gheorghe 

3. Bugnar Ioan  

4. Câmpean Ioan 

5. Coman Viorel 

6. Mihalci Ioan 

7. Muzur Cais Casin 

8. Oltean Florin 

9. Petruș Vasile 

10. Regheni Florin Dinu 

11. Sava Alexandra Cristina 

12. Teglar Luțu 

13. Vultur Ilie  

14. Virag  Daniel Emil 

 

           Conducerea ședinței a fost asigurată de către președintele de ședință, respectiv  

domnul  Vultur Ilie.  

În cadrul ședinței, a fost aprobat procesul verbal al ședinței Consiliului local Teaca 

din data de 29.12.2021 iar pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise 8 proiecte de 

hotărâre,  iar comisiile de specialitate   au dat avizul  favorabil tuturor proiectelor . 

 Au fost analizate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi și au fost adoptate 8  

hotărâri, după cum urmează:   

 

1.HOTĂRÂREA nr.1/27.01.2022 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2022-2023 . 

    Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

 

2.HOTĂRÂREA nr.2/27.01.2022 privind aprobarea programului de gospodărire a 

localităţilor Comunei Teaca . 

     Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu  unanimitate de   voturi. 

 

3. HOTĂRÂREA nr.3/27.01.2022 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe 

anul 2022 la nivelul Comunei Teaca. 

      Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

 

 4. HOTĂRÂREA nr.4/27.01.2022 privind aprobarea prețului de  vânzare  prin licitație a  

masei lemnoase   fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca. 

          Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

 

 5. HOTĂRÂREA nr.5/27.01.2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 96/2021 

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul pulic al 

comunei Teaca. 

          Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

 

  



 6. HOTĂRÂREA nr.6/27.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. 

Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de 

evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin 

Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008. 

     Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

  

  7. HOTĂRÂREA nr. nr.7/27.01.2022 privind aprobarea asigurarii de servicii juridice 

de consultanţă,  asistenţă şi  reprezentare în litigii  a U.A.T. Comuna Teaca.   

     Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

 

    8. HOTĂRÂREA nr. 8/27.01.2022 privind alegerea preşedintelui de ședinţă al 

Consiliului Local al Comunei Teaca. 

     Proiectul de hotărâre  s-a  votat cu unanimitate de   voturi. 

 

     

 

 

 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR     

                                                                                       GENERAL U.A.T. 

           Vultur Ilie 

                                                                                            Cioșan Ana                                       


