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PROCES VERBAL
Încheiat azi 26 august 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş în şedinţă
ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.439/20 august 2013,ora 15,00 la Casa de cultură a oraşului
Teiuş,şedinţă publică.
Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri Cristea,Gorban,
Halalai,Lazăr,Milles,Petruse,Popa,Rusu,Ungur,Crisan,Mateica,Boca,Man lipsesc motivat 2 consilieri locali
dl Giurgiu si dl Onita.
La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna ec.Sarb,dl ing.Colev din partea Primăriei
oraşului Teiuş.
Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş din data de
29 iulie 2013,nefiind obiecţii dna secretar supune la vot procesul verbal,se votează cu 13 voturi pentru.
Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier Man Horea se supune la vot
preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Man 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 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe
anul 2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
2.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii si incheierii Contractului de asociere intre Consiliul
local oraş Teiuş, Fundaţia Emanuel Betania, Asociaţia Maris şi Stichting Arnemuiden Helpt Teiuş, pentru
îngrijirea copiilor săraci şi cei cu handicap.
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea si tinerea evidentei
vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii in orasul Teius
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
4.Proiect de hotarare privind interzicerea traficului greu pe strazile/drumurile de interes local
apartinanad orasului Teius,cu exceptia celor care detin autorizatii de liber acces emise de Primaria orasului
Teius
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
5.Adresa :PA&CO SRL Bacau
6.Probleme curente
7.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna septembrie 2013.
Dl primar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate.

-2Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2013
Dna ec.Sârb-şef şerviciu buget finanţe-prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Boca-preşedintele comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice.
Dna cons.ec.Cristea-prima mentiune pe care vreau sa o fac este ca sunt de acord cu lucrarile
inscrise in buget si nu pun la indoiala necesitatea,dar sumele propuse nu au fundamentare conform Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,Legii nr.500/2002
privind finantele publice ,Legii bugetului de stat pe anul 2013.Am urmatoarele observatii:
1.cap.70.02 se repartizeaza 30 mii lei,fara fundamentare,nu exista un deviz al lucrarii(program de
devize ati cumparat) din informatiile pe care le am stiu ca la Capud este o lucrarea de amploare,va
intreb,daca ajung banii?
2.cap.84.02 se repartizeaza 80 mii lei pentru proiecte si studii de fezabilitate.
-actualizare PT si SF reabilitare drumuri oras Teius,s-a efectuat cu 2 ani in urma va intreb care este
baza legala pentru reactualizare?
-intocmire PT si SF reabilitare drumuri comunale in localitatea Beldiu,va intreb:
2.1.aveti surse de finantare pentru realizarea obiectivelor de investii sau platim studii si proiecte si se
alege praful de ele,iar peste cativa ani le reactualizam?
2.2.exista proiect si studiu de fezabilitate pentru DC 17,drum care este al Teiusului nu al Beldiului,il
reactualizati?
3.la titlul 20 art.20.02 reparatii,repartizati 185 mii lei astfel:
-reparatii drumuri 40-unde?cum?cu cine?
-plombari-15-daca atat costa plombarile de pe Decebal atunci de ce nu s-au facut pana acum,avand
in vedere pagubele produse posesorilor de autoturisme.
-tronsonul 3 Decebal-30.
-amenajare fata si spate in zona blocurilor A1,A2,A3-100.Aceasta lucrare este bugetata la 80 mii va
intreb:
Mai adaugati 100 mii la cei 80 mii?Ce documente justificative aveti pentru rectificarea solicitata?
Concluzia mea este ca acest proiect de hotarare privind rectificarea nu este fundamentat si nu
respecta cerintele legilor in vigoare,expunerea de motive contine 4 aliniate,nu prezinta baza legala si nu are
nicio anexa care sa justifice sumele solicitate la rectificare,mai ales avand in vedere ca se transfera 295 mii
lei de la investitii la functionare.
Dl primar-sa discutam rectificarea bugetara pe 2 etape:1.sa clarificam aspectul legal privitor la
discutiile legate de posibilitatea legala de a face rectificare bugetara.Dna Sarb sa va dea explicatiile legale?
Dna ec.Sarb-se poate face rectificare bugetara conform legii,se pot transfera sume de la sectiunea de
dezvoltare la sectiunea de functionare.Art.48 din Legea nr.273/2006 se refera doar la modificarile din lista de
investitii.
Dl primar-in al doilea rand vreau sa fac unele mentiuni referitoare la fundamentarea rectificarii:la
lucrarea de la Capud pentru captarea apei potabile a fost o lucrare care trebuia executata de urgenta si in
opinia mea de inginer este foarte greu sa determini valoarea reala a unei astfel de lucrari.In ceea ce priveste
Studiile de fezabilitate si Proiectele tehnice pentru drumuri ,incercam prin Programul de dezvoltare locala sa
reabilitam drumul Beldiului si 7,5 km drumuri in orasul Teius,dar pentru accesare fonduri este necesar ca
aceste studii sa fie reactualizate cu retelele edilitare actuale.Majoritatea dintre dvs a-ti mai fost consilieri
locali si stiti ca totul se face in graba pentru a ne incadra in termen,in vederea accesari de fonduri.Am purtat
corespondenta cu consultantul pentru reactualizarea SF-urilor.

publici.

Dna cons.ec.Cristea-sustin proiectul de hotarare,dar sa fie fundamentat pentru ca este vorba de bani
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incadram.Dar pana acum vreau sa va intreb proiectele de rectificare a bugetului au fost fundamentate?
Dna cons.ec.Cristea-in Teius nu este concurenta ,lucrarile se atribuie unei singure firme.Cele de pe
SEAP nu sunt bune.
Dl primar-legislatia ne permite sa lucram in acest mod.
Dna cons.ec.Cristea-lucrarea de pe str.Parcul Mihai Viteazu s-a executat cu 80 mii lei ,si acum
pentru lucrarile care se executa se cer sume foarte mari.
Dl primar-au fost executate lucrari de reparatii care erau prevazute in buget si s-a depasit valoarea
din buget.
Dna cons.ec.Cristea-tronsonul 3 str.Decebal,cat costa?Nu se poate sa sun in Primarie si sa nu
primesc informatii,sa nu am acces la informatii.Daca sunam pe dna contabila sau pe dna secretar,ele nu stiu
nimic,ori chiar nu stiu, ori este rea vointa,ori le este interzis sa dea informatii.Numai dl Salca stie tot ce se
face in Primarie.Dna contabila sa ne prezinte situatia sponsorilor.Si materialele de sedinta le primim cu
intarziere.
Dna secretar-in legatura cu bugetul intr-adevar nu am detinut informatii legate de rectificare.In
ceea ce priveste materialele de sedinta ,acestea au fost transmise pe adresele de mail in ziua convocarii.
Dl cons.ing.Lazar-suma de 15 mii lei pentru plombari str.Decebal cine a stabilit-o?Mi se pare cam
mica.
Dl primar-lucrarea o realizam cu forte proprii,achizitionam bitumul care este 250 lei/tona.Ar trebui
sa avem in vedere faptul ca firmele ce presteaza activitati la Primarie,presteaza si o serie de servicii
suplimentare la solicitarea Primariei care nu sunt contabilizate,pentru care nu se solicita plata.
Dna cons.ec.Cristea-am vazut ca este discrepanta mare intre manopera si materiale.Eu sincer va
spun ca nu vreau sa platesc in calitate de consilier local.Solicit pe viitor expunerea de motive sa fie detaliata.
Dna ec.Sarb-sef serviciu buget finante-executivul raspunde de buget si de executia acestuia.
Dl primar-nu are nimeni interesul de a plati sau de a face rau cuiva.
Dl cons.Mateica-sunt informatii ca se va primi finantare pentru drumuri?Sunt de acord cu
reactualizarea SF-urilor dar in conformitate cu legea,si justificarile la rectificare sa fie facute conform
prevederilor legale.Noi prin buget aprobam suma pentru reactualizarea SF-urilor sau pentru alte lucrari,in
ceea ce priveste incheierea contractelor de executie si atribuirea contractelor sa se respecte legea privind
achizitiile.
Dna cons.ec.Cristea-Cat la suta din lucrarile prevazute in buget trebuie achizitionate prin publicare
pe SEAP? 40%. Sa se respecte legea,banii sa fie folositi corect.
Dl primar-executivul raspunde.
Dl cons.ing.Lazar-ar trebui si noi consilierii locali sa participam la receptia lucrarilor.Daca noi
aprobam bugetul si noi raspundem.
Dl primar-stiti prea bine ca s-a incercat atragerea consilierilor locali in comisiile de licitatie si de
receptie la bunuri,servicii si lucrari dar din pacate legea nu ne permite acest lucru.
Dl cons.Man-in concluzie eu as propune ca pe viitor expunerea de motive si raportul de specialitate
sa nu fie identice ,sa fie diferite.
Dl cons.Mateica-de la inceput bugetul nu a fost corect structurat,nu s-au alocat bani pentru lucrarile
care se pot realiza,ex.sediu Primarie,lucrare ce se putea incepe executia .Pe viitor propun sa se prevada sume
la lucrari pentru care exista certitudine ca se pot realiza.Achizitionarea Ocolului Silvic nu se va realiza
niciodata!
Dl primar-nu fiti asa de sigur.
Dl cons.ec.Gorban-la blocurile A1,A2,A3 cat costa lucrarea?
Dna ec.Sarb-sef serviciu buget finante-100 mii lei .
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.
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venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2013 se votează cu 8 voturi pentru Halalai, Lazăr,Man,Mateica
,Petruse,Popa,Rusu, Ungur si 5 abtineri Boca,Cristea,Milles,Gorban,Crisan.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.63/2013.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii si
incheierii Contractului de asociere intre Consiliul local oraş Teiuş, Fundaţia Emanuel Betania, Asociaţia Maris şi
Stichting Arnemuiden Helpt Teiuş, pentru îngrijirea copiilor săraci şi cei cu handicap.
Dna ec.Sârb-şef şerviciu buget finanţe-prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Boca-preşedintele comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice.
Dna cons.Cristea-sa prezinte Consiliului local informare trimestriala privind modul de utilizare a
banilor.
Dl cons.ing.Boca-informarea sa fie redactata in limba romana,nu in limba engleza. Si la stabilirea
valorii din euro in lei ,nu se depaseste bugetul nefiind o suma fixa?
Dl cons.Man-sa completam proiectul de hotarare,contributia Consiliului local 150
euro/luna,contravaloarea in lei din ziua platii.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea asocierii si incheierii Contractului de
asociere intre Consiliul local oraş Teiuş, Fundaţia Emanuel Betania, Asociaţia Maris şi Stichting Arnemuiden
Helpt Teiuş, pentru îngrijirea copiilor săraci şi cei cu handicap este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii si incheierii
Contractului de asociere intre Consiliul local oraş Teiuş, Fundaţia Emanuel Betania, Asociaţia Maris şi
Stichting Arnemuiden Helpt Teiuş, pentru îngrijirea copiilor săraci şi cei cu handicap cu completarea facuta
se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea,Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Man,Mateica, Milles , Petruse,
Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.64/2013.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
pentru inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii in
orasul Teius.
Dna secretar-prezinta raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului
Teius.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Boca-preşedintele comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice.
Dna cons.ec.Cristea-denumirea Proiectului de hotarare nu este corecta.Sa fie redenumit Proiect de
hotarare privind aprobarea „Regulamentului pentru inregistrarea si tinerea in orasul Teius ,a evidentei
vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii”.
Dna secretar-Regulament pentru inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista
obligativitatea inmatricularii pentru persoanele fizice si juridice care au sediul sau domiciliului pe raza
orasului Teius.
Dl cons.Mateica-sa nu se mai solicite omologare de RAR pentru tractoarele agricole.Sa se solicite
lamuriri in scris de la RAR si Politia Rutiera.

Dl primar solicita retragerea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru
inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii in orasul
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unanimitate.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind interzicerea traficului greu
pe strazile/drumurile de interes local apartinanad orasului Teius,cu exceptia celor care detin autorizatii de
liber acces emise de Primaria orasului Teius.
Dl ing.Colev Claudiu-arhitect sef-prezinta raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primariei orasului Teius.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Boca-preşedintele comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice.
Dl cons.ing.Milles-pentru persoanele fizice care au nevoie de transport materiale cu masini peste
16 to ce se intampla?De la cine se incaseaza taxa?Eu propun ca aceasta restrictie sa fie aplicata dar cu
exceptie pentru riverani si in folosul acestora.
Dl cons.ing.Lazar-sa fie puse semne de circulatie cu interzicerea circulatiei masinilor de tonaj
peste 16 to si cu exceptia propusa pentru riverani si in folosul acestora.
Dna cons.ec.Cristea-exceptarea celor care aprovizioneaza populatia.Si o completarea la art.1 sa fie
excluse strazile A.Iancu,Clujului,O.Goga,Stefan cel Mare colt cu O.Goga.
Dl cons.Man-operatorii de transport marfa si produse de balastiere sa obtina autorizatii de la
Primarie.
Dl cons.Mateica-pentru cei care transporta balast din balastiere sa se obtina autorizatii de transport
Dna cons.ec.Cristea-pe str.Horea indicatorul este deteriorat,interzicerea traficului greu sa fie
aplicata in Teius pe strazile asfaltate,Horea,B.Lautaru,DC 19 Teius-Capud.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind interzicerea traficului greu pe strazile/drumurile
de interes local apartinanad orasului Teius,cu exceptia celor care detin autorizatii de liber acces emise de
Primaria orasului Teius este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind interzicerea traficului greu pe
strazile/drumurile de interes local apartinanad orasului Teius,cu exceptia celor care detin autorizatii de liber
acces emise de Primaria orasului Teius cu completarile facute se votează cu 13 voturi pentru
Boca,Cristea,Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Man,Mateica, Milles , Petruse,Popa,Rusu, Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.65/2013.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.-cereri
Dl primar prezinta cererea SC PA&CO SRL Bacau si SC Straco Grup societati care solicita
acordul de principiu pentru inchiriere teren in vederea amenajarii organizatiei de santier in vederea construirii
drumului expres Sebes Turda.
Consiliul local oras Teius este de acord in principiu cu inchirierea terenului de la fosta UM
Coslariu Nou cu respectarea prevederilor legale.
In ceea ce priveste solicitarea pentru gropi de imprumut se va lua legatura cu persoane fizice
,Primaria nu dispune de astfel de suprafete de teren.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi.-probleme curente.
Dl primar-invit toti consilierii locali sa participe si sa fie alaturi de mine la serbarile Zilelelor
orasului Teius ce se vor desfasura in perioada 30,31 august,01 septembrie 2013.Vreau sa ma sprijini in
activitatile pe care le organizam.
Dna cons.ec.Cristea-am vazut ca la Gradinita din Gara s-au schimbat geamurile.Sumele au fost
aprobate ?

Dl primar-contravaloarea lucrarii de schimbare a geamurilor la Gradinita din Gara au fost
suportate de olandezi.
Dna cons.ec.Cristea-la scoala generala sa se repare aleea de acces in scoala.
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Dna cons.ec.Cristea-sa se ia in calcul dalarea accesului pentru pacienti la Dispensarul medical,pe
langa centrul de batrani este spatiu si pentru acces auto si realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu
handicap.
Dl cons.ing.Milles-sa realizeze aceste lucrarii medicii de familie.
Dl primar-sa gasim o solutie.
Dna cons.ec.Cristea-studiul de fezabilitate pentru construire sediu Primarie cand a fost
aprobat ?Cred ca nu este necesar sa-l actualizam si pe aceste cand incepem lucrarile.
Dl primar-vom incepe lucrarile la noul sediu al Primariei dupa finalizarea lucrarilor la
canalizare.
Dl cons.Mateica-se poate incpe si lucrare de la Primarie cu alocarea sumei de 1.000.000 lei si
apoi sa incercam sa accesam fonduri.
Dl cons.ing.Boca-pe str.Mihai Viteazu intersectie cu str.Octavian Goga, este un sant in lungime
de aproximativ 40 ml si exista pericolul sa se accidenteze cineva acolo,sa gasim o solutie pentru rezolvarea
situatiei prin montare parapet sau dalarea santului.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi.Se stabileste data urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului local oras Teius-30 septembrie 2013
Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier MAN HOREA

SECRETAR
jr.BARA MARIA

