ROMANIA
.Jlll>ETUL BISTRITA N1\S1\UD
CONSILIUL LOCAL TEACA

PROCES - VERBAL

Inchciat azi 28.10.2021 cu ocazia ~edinfci ordinare a Consiliului Local Tcaca.

$eel i nta sc dcsta~oar{1 prin m ij loace electron ice.
Convocarea s-a facut 111 baza Dispozi\iei primarului nr. 411 din 22.10.2021.
Dna.consilier local Sava Alexandra Cristina - pre~edinte de ~edin\a, arati'i ca la
~edinta sunt prezenti un numi'ir de 15 consilieri

locali din

totalul de 15 consilieri locali 'in

func\ie, clrept pentru care ~edinta este legal eonslituita ~i 1~i poate 1ncepe lueri'irile.
Materialele de ~eclin\i'i sunt postate pe site-ul primi'iriei , s-au consultat ~i se pot dezbate.

Orclinc de zi:
Aprobarea processului verbal al ~edintei Consiliului local Tcaca din data de 30.09.2021
I. PROIECT DE HOTARARE
Parohia Romano-Catolici'i Teaca

privind aprobarea acordi'irii unui sprijin ftnanciar pentru

2. PROIECT DE 1-IOT;\RJ\RE privind aprobarea acordi'irii unui sprijin financiar pentru
Parohia Rdorrnati'i Teaca
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rcctifici'irii bugetului de venituri ~i cheltuicli al
Comunei Teaca 'in anul 2021
4. PROIECT DE HOTARARE privincl aprobarea Cererii de Finantare, Devizului General si
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitic: "Modernizare drurnuri de interes
local in comuna Teaea, judetul Oistrita-Nasaucl"
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Cererii de Finantare, Devizului General si
ind icatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitic: "Retea publica de canalizare a
apelor uzale menajere si statii de epurare in localitatile Pinticu, Ocnita si Archiud, comuna Tcaca,
jucletul Bistrita-Nasaud"
6. PROIECT DE 1-IOT/\RARE privind aprobarca linanti'irii din bugctul UATTeacaa unor
cheltuicli de administrarc ~i ti1nc\ionarc a Spitalului .lude\ean de Urgen{i'i Bistrita
7. PROIECT DE I-IOTARARE privind acordul pelltru trccerca unui bun imobil-teren situat ill
localitatea Teaca din domeniul privat Ill domeniul public al Comunei Teaca
8. PROIECT DE HOTARARE privilld acordul pentru trecerca unui bun imobil- tercn situat 111
localitatea Ocnita din domeniul privat 111 domeniul public al Cornunei Teaca
9. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarca Devizului General-rest de executat pentru
obiectivul de investitic: ,,RETEA PUHLICA DE CANALIZARE A APELOR UZATE
MENAJERE IN LOCALITATILE VIILF:-TECII ~I BUDURLENI , COMUNA TEJ\CJ\ ,
JUDETUL OISTRITA-NASAUD"

I0. PROIECT DE IIOT/\R/\RE privind acordul pcntru dezmembrarea 111 2 loturi a unui imobiltcrcll situ al Ill local itatca Ocllita, 111scris Ill C. F. nr. 274 78 Tcaca, proprietatea Comullei Tcaca
11. PROIECT DE HOTARARE privind acordul pentru trecerea unui bun imobil- teren din
domeniul public 111 domelliul privat al Comunei Teaca, localitatea Budurleni

12. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al
Comunei Teaca
4. Diverse
Dlla.pre~edinte de sedillla face prezcnta collsilicrilor prn1 tclefonul mobil, supulle la vot
ordillca de zi, care se aproba cu unanimilate de voturi, intrcaba daca sunt discutii pc baza
proicctclor ~i roaga consilicrii sa transmita votul pentru fiecare proiect secretarului general.
Toate proiectelc de hotararc s-au aprobat cu unanimitate de voturi.

Ncmaitiind discu\ii, prqedintele de ~edin\a declara inchisa ~edin\a Consiliului Local Tcaca.

PRE~EDINTE DE SEDINTA,

Sava Alexandra Cristina

SECRETAR GENERAL,

Cio~an Ana

