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PROCES VERBAL
Încheiat azi 06 noiembrie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş
în şedinţă de îndată,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.586/05 noiembrie 2013,ora 10,00
la Casa de cultură a oraşului Teiuş,şedinţă publică.
Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri Crişan,
Giurgiu , Gorban,Hălălai,Lazăr,Man,Mateica,Milles,Onita,Petruse,Popa,Rusu,Ungur lipsesc
motivat consilieri locali Boca şi Cristea.
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 Popa Cornel se
supune la vot preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Popa 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 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
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 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,s-a rectificat bugetul cu suma de 192 mii
lei,pentru cheltuielile de personal la învăţământ.
Dl primar-caracterul de urgenţă al şedinţei se justifică prin faptul că este vorba de
salariile personalului din învăţământ.
Dl cons.prof.Rusu-nivelul mare al cheltuielilor de personal se justifică prin faptul că
după absolvirea studiilor superioare ,salariile educatorilor au fost echivalate la gradul didactic de
profesor.Din această cauză nu mai este buget la învăţământ pentru salarii.
Dl cons.Man-în concluzie să lucrăm în învăţământ având în vedere salariile.
Dl cons.ing.Oniţă-banii de unde sunt?
Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-banii sunt de primiţi de la Finanţe din sume
defalcate din TVA.
Dna secretar-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 se votează cu 13 voturi pentru
Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai, Lazăr,Man,Mateica,Milles ,Oniţă,Petruse, Popa,Rusu, Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.88/2013.
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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