
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL TEACA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 Incheiat azi   29.12.2021  cu ocazia ședinței ordinare  a  Consiliului Local Teaca. 

       

 

 

       Ședința se desfăşoară  în Sala de ședințe  a Consiliului Local Teaca. 

       

La ședință participă  dl.primar  Muntean Damian Iustian și dna secretar general Cioșan 

Ana. 

Convocarea s-a facut în baza Dispoziției primarului  nr. 497 din 23.12.2021.

 Dl.consilier local Virag Daniel Emil - președinte  de ședință ,  arată că  la ședința sunt 

prezenți un număr de 13 consilieri  locali, din   totalul  de 15 consilieri locali în funcție  (absenti 

nemotivați : Sava Cristina, Stoica Alexandru),  drept  pentru care  ședinţa este legal constituită  şi  

îşi  poate începe  lucrările. 

   

Ședința debuteaza cu intonarea imnului de stat. 

 

      Dl.  primar  prezintă     O R D I N E A     D E     Z I  : 

 

       Aprobarea proceselor verbale ale Ședințelor Consiliului Local Teaca din data de 

26.11.2021, 13.12.2021 , 17.12.2021 și 21.12.2021 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor 

ce alcatuiesc domeniul public al Comunei Teaca 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale  datorate de 

persoanele fizice şi juridice din Comuna Teaca  pentru anul 2022 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si prețul 

de referință al masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate 

publica a Comunei Teaca în anul 2022 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2022 

 

5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări de interes 

local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2022 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Teaca 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul pentru  trecerea  unui bun imobil-teren 

situat în localitatea Ocnița din  domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului 

Local al Comunei Teaca 

 

9.   Diverse 

 

 

 



Dl.președinte de sedință  supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Se supun la vot procesele-verbale de la sedințele  anterioare și se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare. 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor 

ce alcatuiesc domeniul public al Comunei Teaca 

Dl.primar explică necesitatea proiectului. 

Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale  datorate de 

persoanele fizice şi juridice din Comuna Teaca  pentru anul 2022 

Dl.primar prezintă raportul de specialitate. 

Dl.Bărbos T. propune  taxa de 50 lei pt.folosirea capelei mortuare care să include și utilitățile și 

garanția pt. Sala de nunți să fie modificată la 1000 lei. 

Propunerea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl.Buga Gh.propune  zonarea localitatilor pt.impozitare. 

Nemaifiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu  unanimitate de voturi. 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si prețul 

de referință al masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate 

publica a Comunei Teaca în anul 2022 

Dl.primar explică necesitatea proiectului . 

Dl.Buga Gh. propune aprobarea cantității de 50 mc  lemn pt. nevoile locale. 

Propunerea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind discuții,dl.presedinte supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu  unanimitate de voturi. 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2022 

Dl.primar explică necesitatea proiectului. 

Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Teaca 

Dna secretar explică necesitatea proiectului. 

Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul pentru  trecerea  unui bun imobil-teren 

situat în localitatea Ocnița din  domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca 

Dl.primar explică necesitatea proiectului și prezintă raportul de specialitate. 

Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu  unanimitate de voturi. 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului 

Local al Comunei Teaca 

Nefiind discuții, dl.președinte  supune la vot  proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, care se aprobă cu  unanimitate de voturi. 

 

Se trece la probleme diverse. 



 

Dl.Oltean F. : ar trebui reparată scoala din Archiud. 

Dl.primar: s-ar putea  preda la primărie  în vederea  inițierii unui proiect de reparatii. 

Dl.Teglar L. propune unele treceri de pietoni pe langă cele existente. 

Dl.Oltean F. propune amenajarea unui adăpost pt.câinii vagabonzi. 

Dl.primar:adăpostul presupune multe cheltuieli. 

Dl.Coman V.când se fac reparații  drumul județean spre  Ocnița. 

 

Nemaifiind  discuţii la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă  declară  închisă şedinţa   

Consiliului Local Teaca. 

 

 

 

        

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETAR GENERAL UAT, 

                Virag Daniel Emil                                                        Cioșan Ana 

                                                                                                                                

 


