ROl\'l,\NIA
JUD~TUL lllSTRITA NAS/\UD
CONSILIUL LOCAL Tl~ACA

PROCES - VERBAL
Inchciat azi 26.11.2021 cu ocazia ~cdinfci ordinarc a Consiliului Local Tcaca.

$cdi111a se desfa~oari'i 1n Sala de ~edinte a Consiliului Local Teaca.
La ~cdinti'i participa dl.primar Muntean Damian lustian ~i dna secretar general Cio~an
/\na.
Convocarca s-a l'acut 111 baza Dispozi\iei primarului nr. 437 din 19. 11.2021.
Dl.consilier local Teglar Lutu -pre~edinte de ~edin\a, arata ca la ~edinta sunt prezcn\i
un m11nar de 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri locali in functie, drept pentru
care ~edin\a cstc legal constituiti'i ~i i~i poate incepe lucrarilc.
~cdinta debuteaza cu intonarea imnului de stat.
DI. primar prezinta
•

ORDIN EA

DE

Z I

J\probarea proccsului verbal al Sedintci Consiliului local Teaca din data de 30.08.2021

I. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii delegarii gestiunii Serviciului
de canalizarc din comuna Tcaca catre operatorul S.C. AQUARIS S.A
2. PROIECT DE 1-IOTARARE privind aprobarea achizitionarii imobilului Casa de locuit
cu tcrcn intrevilan, situal in loca litatca Teaca, nr. 95
3. PROIECT D E HOTt\R/\RE pentru moclificarca H.C.L. nr.67/ 2021 privind desemnarca
reprezentan\ilor Consiliului local Teaca in Consiliu de administratie al Liceului Tcorctic
"Constantin Rornanu Vivu" Teaca
4. PROIECT DE HOTARARE privind dezmembrarea in 3 loturi a unui irnobil-teren in
suprafata de 1331 mp, situat 1n intravilanul localitatii Teaca, apartinand domeniului privat al
comunci Teaca
5.
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarca execu\iei bugetului de venituri si
chcltuicli al Comunei Tcaca la data de 30.09.2021
6. PROIECT DE I-IOTA.RARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuicli
al Comunei Teaca 1n anul 2021
7. PROIECT DE !-{OTA.RARE privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru
Parohia Ortodoxa Romana Pinticu
8.
PROIECT DE HOT.A.RARE privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului
Local al Comunci Teaca
9. Diverse

Dl.prc~edinte de scdin\a supunc la vot ordinea de zi care se aproba cu unanimitatc de
voluri.
Se supune la vol procesul verbal de la sedin\a anterioara ~i sc aproba cu unanimitate de voturi.
Sc trcce la dezbaterea proiectclor de hotarare.
I .PROI ECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii dclegarii gestiunii Serviciului
de canalizare din comuna Tcaca catre operatorul S.C. AQUA BISS.A

DI.Vultur I.: sa se faca trotuar pc langa drumurile intens circulate.
ci\nct se deschide UMS-ul?
<.:ftnd sc l'inalizeaza lucrarile la pare?
Dl.primar: UMS-ul cste in proccdura de licita\ie pt.doti\ri ~i lucrarilc din pare sunt aproapc de
tinalizare.
DI.Virag.E.: ci\nd se introduce apa 'in Ocnita?
Dl.primar: suntem 111 procedura de contestatii.

Nemaifiind

discu\ii la ordinea de zi, pre~edintele de ~edinta

declara 7nchisa ~edin\a

Consiliului Local Teaca.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Tcglar Lufu

SECRET AR GENERAL UAT,
Cio~an Ana

