JUDETUL ALBA
ORAS TEIUS
CONSILIUL LOCAL
NR.192/2013

PROCES VERBAL

Încheiat azi 14 ianuarie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş în şedinţă
extraordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.02/10 ianuarie 2013,ora 13,00 la Casa de cultură
a oraşului Teiuş,şedinţă publică.
Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri
Cristea,Gorban,Halalai,Lazar,Man,Onita,Petruse,Popa,Crisan,Giurgiu,Mateica,Milles,
Boca,Rusu si Ungur.
La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dl Varga Ioan din partea Primăriei oraşului Teiuş.
Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier prof.Rusu Octavian Mihai ,se
supune la vot preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate.
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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pe raza oraşului Teiuş pentru anul şcolar
2013-2014
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului oraşului Teiuş
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
Dl primar supune la vot ordine de zi se votează cu unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2013.
Dl ec.Varga-şef serviciu impozite şi taxe-prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dl ec.Varga- şef serviciu impozite şi taxe-conform HG nr.1309/2012 impozitele şi taxele locale
au fost majorate cu 16,05% şi prin această Hotărâre de Guvern s-a abrogat Hotărâre Guvernului
nr.956/2009 conform căreia am stabilit noi impozitele şi taxele locale în luna decembrie 2012.În 09
ianuarie 2013 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr.1/2013 care dă posibilitatea Consiliilor locale să
reducă impozitele şi taxele locale în anul 2013 până la nivelul acestora din anul 2012.Dar este
obligatorie majorarea taxelor de timbru şi a taxelor auto care s-au majorat in iulie 2012.Dacă nu
majorăm acum impozitele şi taxele locale în anul 2014 s-ar putea să avem o majorare de 20%,adică
majorarea aceasta obligatorie de 16,05% plus inflaţia pe anul 2013.
Dl cons.ing.Boca-ce înseamnă creşterea de 16% la bugetul local?
Dl primar-este vorba de 200 mii lei la un buget de 9.600 mii lei.
-1Dl cons.ing.Boca-această majorare este importantă pentru bugetul local în situaţia în care ne
gândim ca racordurile la canalizare pentru populaţie să fie suportate din bugetul local.Aceşti bani să fie

încasaţi şi să se reflecte în lucrările pe care dorim să le executăm,adică să se întoarcă din nou în favoarea
cetăţenilor(ex.asfaltarea unei străzi).
Dl primar-executarea lucrărilor trebuie să o privim responsabil,în sensul că nu putem asfalta până
nu finalizăm cu canalizarea,al cărei proiect se întinde pe 3 ani.
Dl cons.ing.Boca-dar nici aşa nu este normal să aducem în fiecare an câte 20 de maşini de piatră
,să ridicăm nivelul străzilor,mai bine am aduce un buldoexcavator să îndreptăm străzile.
Dl primar-noi ne-am gândit să obţinem fonduri pentru diverse lucrări şi atunci ni se va reproşa că
aveam posibilitatea de a majora impozitele şi taxele locale şi nu am făcut-o,şi să nu primim bani pe acest
considerent.Lucrările trebuie luate de la un capăt,nu mi se pare normal ca de anumite fonduri să
beneficieze numai o parte dintre cetăţenii oraşului,în cazul asfaltării,când ar putea beneficia întreaga
comunitate dacă se amenajează o zonă de agrement în limita banilor pe care îi avem.
Dl cons.prof.Rusu-eu cred că este normal şi avem acoperire pentru majorarea impozitelor şi
taxelor locale.
Dna cons.ec.Cristea-eu sunt de acord cu majorarea impozitelor şi taxelor locale,dar trebuie să
urmărim şi utilizarea eficientă a banilor publici,legislaţia poate fi interpretată şi noi vom putea fi
manipulaţi la obţinerea de fonduri pe motiv că nu am majorat impozitele şi taxele locale.Să se
urmărească încasarea debitelor din ultimii 5 ani.Ce măsuri s-au întreprins pentru încasarea lor?Sunt
persoane fizice şi juridice care ar putea plăti!Bugetul pe acest an va fi fundamentat pe baza obiectivelor
ce ni le propunem a le realiza în acest an.După lege în anul 2014 oricum vom fi obligaţi la majorarea
impozitelor şi taxelor locale,dar noi va trebui să arătăm oamenilor că am făcut ceva din taxele încasate
în urma majorării.
Dl primar-decizia de majorare vă aparţine,eu nu mi-am propus să majorez impozitele şi taxele
locale,dar la obţinere de fonduri am putea fi penalizaţi pentru nemajorarea lor.Un calcul estimativ la o
familie este o majorare de 25-30 lei.
Dl cons.Popa-pensiile se indexează cu 4% în anul acesta,in ultimii 3 ani nu s-au mărit veniturile
,dar cred că ar trebuie să majorăm impozitele.
Dl cons.ing.Boca-să se vadă majorarea impozitelor şi taxelor în lucrările pe care le vom face
,respectiv branşamentele la canalizare la oameni.
Dl cons.ing.Lazăr-trebuie să justificăm banii ce-i vom obţine din majorarea impozitelor şi taxelor
locale.
Dl cons.Mateica-în bugetul pe anul 2012 avem un excedent de 1.500 mii lei ceea ce înseamnă
contribuţia noastră 70% la lucrările de canalizare,nu avem motiv să majorăm impozitele şi taxele
locale.Nu putem depune proiecte pentru obţinerea de fonduri europene numai de valoare mică,datorită
faptului că avem un proiect în derulare de valoare mare.
Dl ec.Varga- şef serviciu impozite şi taxe-avem debite de 200 mii lei,cu suma cea mai mare este
SC El Greco Teiuş-50 mii lei.
Dna secretar-in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2013 se votează cu 14 voturi pentru Boca,Crişan,Cristea,Giurgiu,Gorban,Man
,Mateica, Milles,Lazar,Oniţă, Popa, Petruse, Rusu,Ungur şi o abţinere dl consilier Hălălai Călin Cornel.
Consiliul local oraş Teiuş adoptă Hotărârea nr. 1/2013.
-2Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezinta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pe
raza oraşului Teiuş pentru anul şcolar 2013-2014.
Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dl cons.prof.Rusu-vreau să vă spun că reţeaua şcolară este stabilită astfel,şcoala generală şi liceul
sunt împreună la Liceu,iar grădiniţele sunt şi ele împreună,nu mai au

personalitate juridică.Pentru clasele pregătitoare am creat condiţii legale,iar acolo unde nu se pot aduce
clasele pregătitoare la şcoli şă rămână la grădiniţă.La Căpud avem 7 copii în clasa pregătitoare,iar legea
prevede că nu pot fi înscrişi în clasa I fără să fi făcut clasa pregătitoare.Avem o cerere a unor părinţi ai
copiilor cu dizabilităţi care solicită înfiinţarea unei clase speciale pentru aceştia,dar pentru înfiinţare este
nevoie de minim 10 copii,profesor ,îngrijitor-persoane calificate,mai mult doi dintre ei sunt
netransportabili şi solicită învăţământ la domiciliu.În momentul în care vor fi îndeplinite toate cerinţele
minime o să solicităm înfiinţarea clasei pentru copiii cu dizabilităţi.O altă problemă ar fi aceea că în anul
şcolar 2013-2014 nu cred că vom putea face două clase la Liceu,dacă nu punem la dispoziţie un
microbus şcolar pentru satele Stremţ,Mihalţ să aducem şi de acolo copii.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea reţelei şcolare pe raza oraşului
Teiuş pentru anul şcolar 2013-2014 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pe
raza oraşului Teiuş pentru anul şcolar 2013-2014
se votează cu 15 voturi pentru
Boca,Crişan,Cristea,Giurgiu,Gorban,Man
,Mateica,
Milles,Lazar,Oniţă,
Popa,
Petruse,
Rusu,Ungur,Hălălai.
Consiliul local oraş Teiuş adoptă Hotărârea nr. 2/2013.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş.
Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dl primar-am prezentat adresa Instituţiei Prefectului judeţul Alba care prevede numărul maxim de
personal pe care îl putem avea în acest an ,noi ne încadrăm în numărul de personal aprobat şi avem
modificare la statul de funcţii datorită promovărilor în grad din luna decembrie 2012 pentru trei
funcţionari publici.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind modificarea statului de funcţii al aparatului
de specialitate al primarului oraşului Teiuş este majoritatea consilierilor in funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
al aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş se votează cu 15 voturi pentru
Boca,Crişan,Cristea,Giurgiu,Gorban,Man
,Mateica,
Milles,Lazar,Oniţă,
Popa,
Petruse,
Rusu,Ungur,Hălălai.
Consiliul local oraş Teiuş adoptă Hotărârea nr. 3/2013.
Dl primar-prezintă cererea părinţilor copiilor cu dizabilităţi- pentru înfiinţare este nevoie de minim
10 copii,profesor ,îngrijitor-persoane calificate,mai mult doi dintre ei sunt netransportabili şi solicită
învăţământ la domiciliu.În momentul în care vor fi îndeplinite toate cerinţele minime o să solicităm
înfiinţarea clasei pentru copiii cu dizabilităţi.
-3Dna cons.ec.Cristea-când se adjudecă licitaţia la canalizare?
Dl primar-suntem în termen şi în această săptămână să sperăm că o să finalizăm procedura de
adjudecare.
Nemaifiind discuţii dl preşedinte de şedinţă declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.
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