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PROCES VERBAL
Încheiat azi 09 octombrie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş în şedinţă
ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.533/04 octombrie 2013,ora 15,00 la Casa de cultură a
oraşului Teiuş,şedinţă publică.
Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri
Cristea,Gorban,Hălălai,Lazăr,Milles,Petruse,Popa,Rusu,Ungur,Oniţă,Mateica,Boca,Man,Giurgiu lipseste
motivat 1 consilieri locali dl Crişan.
La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna ec.Sârb,dl ing.Salcă din partea Primăriei
oraşului Teiuş.
Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier Oniţă Horaţiu se supune la vot
preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Oniţă fară drept de vot.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Dl primar prezintă ordinea de zi.
1.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de
investiţii „extindere reţea apă potabilă Meşcreac-Peţelca „ şi aprobarea indicatorilor tehnico economici
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii
al oraşului Teiuş pe anul 2013
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
3,Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere încheiat cu SC APA CTTA
privind realizarea obiectivului de investiţii « extindere reţea apă potabilă Meşcreac-Peţelca”.
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
Dl primar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea
Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiţii „extindere reţea apă potabilă Meşcreac-Peţelca „ şi
aprobarea indicatorilor tehnico economici
Dl ing.Salcă-şef şerviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dl cons.Man-indicatorii prevăzuţi în studiu fac faţă şi extinderii pentru satul Căpud?
Dl primar-da,aşa a fost conceput încât să facă faţă şi alimentării cu apă a satului Căpud.
Dna cons.ec.Cristea-nu este corect să aprobăm studiul de fezabilitate ci doar să-l însuşim.
Se menţionează că dna cons.ec.Cristea este de acord doar cu însuşirea studiului de fezabilitate
nu şi cu aprobarea acestuia.
Dl cons.Man-pe Studiul de fezabilitate apare Peţelca-Căpud ,iar proiectul este demisionat şi
pentru Căpud.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea
administraţiei publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind privind însuşirea şi aprobarea

Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiţii „extindere reţea apă potabilă Meşcreac-Peţelca „ şi
aprobarea indicatorilor tehnico economici este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea
Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiţii „extindere reţea apă potabilă Meşcreac-Peţelca „ şi
aprobarea
indicatorilor
tehnico
economici
se
votează
cu
13
voturi
pentru
Boca,Cristea,Giurgiu,Gorban,Halalai, Lazăr,Man,Milles ,Oniţă,Petruse, Popa, Rusu, Ungur şi o abţinere dl
cons.Mateica.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.73/2013.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii al oraşului Teiuş pe anul 2013.
Dna ec.Sârb-şef şerviciu buget finanţe-prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dl cons.prof.Rusu-sunt sume prevăzute şi pentru pavaje la Şcoala generală?
Dl primar-da.
Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic-sunt bani pentru aproximativ 300 mp de pavaj,banii din buget
nu acoperă suprafaţa totală de 1000 mp.
Dna cons.ec.Cristea-la iluminat nu avem o justificare,se pot face economii.Duma de 50 mii lei
prevăzută în buget a fost utilizată?
Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-din 50 mii lei mai avem 18 mii lei.Reparaţiile la iluminat
s-au făcut cu SC Monblanc.
Dl primar-sumele prevăzute sunt pentru iluminat ornamental.
Dna cons.ec.Cristea-nu avem treabă cu zilele oraşului şi cu focurile de artificii.La zilele oraşului
bonurile valorice pe ce criterii s-au distribuit?
Dl primar-au fost invitaţi şi era de bun simţ să primească bonuri.
Dl cons.Man-cei 12 mii lei de la iluminat ornamental să-i punem la pavaje.
Dl primar-nu ne vor ajunge banii şi în luna decembrie ornamentele vor fi mai scumpe cu 40%
,această propunerea a fost făcută din raţiuni economice.Miercuri în data de 16 octombrie 2013 dorim să
facem inaugurarea parcului de fitness şi vă invit pe toţi consilierii la acest eveniment.Vă aduc la cunoştinţă
de asemenea că lucrarea de la blocurile A1,2 de amenajare cu dale nu o vom face încă pentru că va trece
canalizarea şi se va sprge drumul din nou.
Dna cons.ec.Cristea-în dreptul proprietăţii mele nu puteţi amenaja staţie de autobuz.Eu am
acolo trei parcele şi am nevoie de acces la fiecare.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea
administraţiei publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2013 cu menţiunea că suma de 12 mii lei va fi transferată la
şcoală pentru reparaţii,se votează cu 13
voturi pentru Boca,Cristea,Giurgiu,Gorban,Halalai,
Lazăr,Man,Milles ,Oniţă,Petruse, Popa, Mateica, Ungur şi o abţinere dl cons.Rusu.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.74/2013.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului
de asociere încheiat cu SC APA CTTA privind realizarea obiectivului de investiţii « extindere reţea apă
potabilă Meşcreac-Peţelca”.
Dl ing.Salcă-şef şerviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.Din valoarea investiţiei contribuţia Consiliului local este cu 3 mii lei mai mică faţă
de proiectul de hotărâre.
Dna cons.ec.Cristea-să se treacă suma în hotărâre.
Se menţionează că din valoarea investiţiei contribuţia Consiliului local este cu 3 mii lei mai
mică faţă de suma prevăzută în proiectul de hotărâre.

Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea
administraţiei publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea contractului de
asociere încheiat cu SC APA CTTA privind realizarea obiectivului de investiţii « extindere reţea apă
potabilă Meşcreac-Peţelca” este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de
asociere încheiat cu SC APA CTTA privind realizarea obiectivului de investiţii « extindere reţea apă
potabilă Meşcreac-Peţelca” se votează cu 14 voturi pentru Boca,Cristea,Giurgiu,Gorban,Halalai,
Lazăr,Man,Mateica,Milles ,Oniţă,Petruse, Popa,Rusu, Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.75/2013.
Dl cons.ing.Boca-ne puteţi prezenta stadiul investiţiilor.
Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinţă declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal întrun singur exemplar
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