ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
CONSILIUL LOCAL
NR.478/2013
PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 ianuarie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş în şedinţă
ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.17/22 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 13 consilieri Boca,
Cristea,Giurgiu,Gorban,Halalai,Lazăr,Milles,Petruse,Popa,Rusu,Ungur,Crisan si Mateica,lipsesc motivat 2
consilieri locali Man şi Oniţă.
La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Sârb,dna Faur,dl Colev,dl Vass din partea
Primăriei oraşului Teiuş si dl Petrut comandantul Politiei orasului Teius.
Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş din data de
21 decembrie 2012,nefiind obiecţii dna secretar supune la vot procesul verbal,se votează cu 13 voturi pentru.
Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local oraş Teiuş din
data de 14 ianuarie 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 Ungur Mihai se supune la vot
preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Ungur 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 aprobarea utilizarii excedentului bugetar la 2012 in anul 2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
3.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local oras Teius nr.8/2012 privind
asocierea orasului in vederea constituirii Asociatiei « Tara Vinului »
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
4.Proiect de hotarare Privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea avizului program/
autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale si activitatilor de alimentatie
publica pe raza orasului Teius
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
5.Proiect de hotarare privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil
nr.15102/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu Sindicatul Invatamant Alba
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
6.Proiect de hotarare privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil
nr.15015/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu Sindicatul Invatamant Alba
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a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
7.Proiect de hotarare privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil
nr.15737/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu Sindicatul Invatamant Alba
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
8.Proiect de hotarare privind aprobarea fisei de evaluare a secretarului orasului Teius pe anul
2012
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
9.Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului
Teius
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
10.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului orasului Teius.
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
11.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius in trim.IV
2012
-prezinta primar dr.ing.Halalai Mirel Vasile
12.Prezentarea Modului de solutionare a petitiilor in anul 2012.
-prezinta secretar Bara Maria
13.Prezentarea rapoartului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav in anul 2012
-prezinta secretar Bara Maria
14.Prezentarea Raportului privind transparenta decizionala si informatii de interes public in anul
2012
-prezinta primar dr.ing.Halalai Mirel Vasile
15. Probleme curente
16.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna februarie 2013.
Dl primar solicită completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind concesionarea
serviciului public de salubrizare a oraşului Teiuş şi localităţilor componente prin procedura de negociere fără
publicarea în prealabil a unui anunţ de participare şi Proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 al
Hotărârii Consiliului local oraş Teiuş nr.46/2007 privind aprobarea participării oraşului Teiuş la constituirea
Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia(AIDA)
Dl primar supune la vot ordinea de zi cu completările făcute se votează cu unanimitate.
Dl primar-înainte de a trece la discutarea ordinei de zi aş dori să-l ascultăm pe dl Petruţ
comandantul Poliţiei oraşului Teiuş,fiind prezent la şedinţa consiliului local.
Consiliul local oraş Teiuş este de acord cu unanimitate.
Dl comisar Petruţ-comandantul Poliţiei oraşului Teiuş-prezintă o scurtă evaluare a activităţii
Poliţiei oraşului Teiuş pe anul 2012.
Dl cons.ec.Gorban-combustibilul alocat de Primărie a ajuns pentru desfăşurarea activităţii.
Dl comandant-da în condiţiile în care am avut numai două maşini funcţionale.
Dna cons.ec.Cristea-activitatea Poliţiei locale să se regăsească în activitatea comună cu Poliţia
oraşului,pentru justificare combustibil pe foile de parcurs.
Dl cons.ing.Ungur-mulţumim echipajelor de Poliţie care sunt prezente în fiecare dimineaţă la
trecerile de pietoni pentru copiii şcolari.
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Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar la 2012 în anul 2013.
Dna ec.Sârb-sef şerviciu buget finanţe- prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea utilizării excedentului bugetar la 2012
în anul 2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar la 2012 în anul 2013 se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu ,
Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.4/2013.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013.
Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului
Teiuş.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local pentru beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni
si lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2013 se votează cu 13 voturi
pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.5/2013.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului local oraş Teiuş nr.8/2012 privind asocierea orasului în vederea constituirii Asociaţiei «Ţara
Vinului ».
Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului
Teiuş.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului local oraş
Teiuş nr.8/2012 privind asocierea orasului în vederea constituirii Asociaţiei «Ţara Vinului » este majoritatea
consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului local oraş Teiuş nr.8/2012 privind asocierea orasului în vederea constituirii Asociaţiei «Ţara
Vinului » se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr, Mateica,
Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.6/2013.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului
pentru eliberarea avizului program/ autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activitaţilor comerciale şi
activităţilor de alimentaţie publică pe raza oraşului Teiuş.
Dna ing.Faur- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
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pct.2 privind acordul vecinilor să fi eliminat,în sensul de a nu fi cerut tot la 5 ani,datorită faptului că agenţii
economici au acordul vecinilor iniţial la autorizare.Dacă se deranjează ordinea şi liniştea publică atunci să fie
sancţionaţi conform Legii de către Poliţie.
Dl cons.ec.Gorban-există acordul vecinilor la firme la înfiinţare.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea
avizului program/ autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi activităţilor de
alimentaţie publică pe raza oraşului Teiuş este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului
pentru eliberarea avizului program/ autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activitaţilor comerciale şi
activităţilor de alimentaţie publică pe raza oraşului Teiuş cu modificările propuse de comisia economică se
votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr, Mateica, Milles,Petruse,
Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.7/2013.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reprezentării
Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.15102/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu
Sindicatul Invatamant Alba.
Dl Vass-consilier juridic în cadrul Primăriei oraşului Teiuş –prezintă raportul specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dl Vass-consilier juridic –conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 în învăţământ există trei tipuri
de finanţări :de bază,complementară şi suplimentară,iar drepturile salariale sunt cuprinse la finanţare de bază
sume care se asigură din bugetul de stat.Din bugetele locale se asigura finanţarea complementară care
cuprinde cheltuieli de capital si cheltuieli sociale.Consider ca autoritatea locala ,în speţă Consiliul local nu
are calitate procesuală pasivă.
Dl cons.Mateica-cei de la şcoală nu şi-au încasat drepturile salariale ,al 13-lea salariu pe anul 2012 ?
Dna cons.ec.Cristea-dacă se admite acţiunea vom fi obligaţi să plătim drepturile salariale
personalului din învăţământ!
Dl cons.prof.Rusu-a fost publicată în anul 2008 o lege care prevede majorarea salariilor personalului
din învăţămând cu 50%,lege care este în vigoare şi acum.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş
Teiuş în dosar civil nr.15102/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu Sindicatul Invatamant
Alba este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reprezentării
Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.15102/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu
Sindicatul Invatamant Alba se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai,
Lazăr, Mateica, Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.8/2013.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reprezentării
Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.15015/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu
Sindicatul Invatamant Alba.
Dl Vass-consilier juridic în cadrul Primăriei oraşului Teiuş –prezintă raportul specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
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Dl Vass-consilier juridic –conform Legii educaţiei naţinale nr.1/2011 în învăţământ există trei tipuri
de finanţări :de bază,complementară şi suplimentară,iar drepturile salariale sunt cuprinse la finanţare de bază
sume care se asigură din bugetul de stat.Din bugetele locale se asigura finantarea complementara care
cuprinde cheltuieli de capital si cheltuieli sociale.Consider ca autoritatea locala ,în speţă Consiliul local nu
are calitate procesuala pasiva.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş
Teiuş în dosar civil nr.15015/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu Sindicatul Invatamant
Alba este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reprezentării
Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.15015/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu
Sindicatul Invatamant Alba se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai,
Lazăr, Mateica, Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.9/2013.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reprezentării
Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.15737/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu
Sindicatul Invatamant Alba.
Dl Vass-consilier juridic în cadrul Primăriei oraşului Teiuş –prezintă raportul specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dl Vass-consilier juridic –conform Legii educaţiei naţinale nr.1/2011 în învăţământ există trei tipuri
de finanţări :de bază,complementară şi suplimentară,iar drepturile salariale sunt cuprinse la finanţare de bază
sume care se asigură din bugetul de stat.Din bugetele locale se asigura finantarea complementara care
cuprinde cheltuieli de capital si cheltuieli sociale.Consider ca autoritatea locala ,în speţă Consiliul local nu
are calitate procesuala pasiva.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş
Teiuş în dosar civil nr.15737/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu Sindicatul Invatamant
Alba este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reprezentării Consiliului
local oraş Teiuş în dosar civil nr.15737/107/2012 având ca obiect drepturi banesti in proces cu Sindicatul
Invatamant Alba se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,
Mateica, Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.10/2013.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea fisei de evaluare a
secretarului orasului Teius pe anul 2012
Dl primar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea fisei de evaluare a secretarului
orasului Teius pe anul 2012 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea fisei de evaluare a
secretarului orasului Teius pe anul 2012 se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu ,
Gorban,Halalai, Lazăr, Mateica, Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.11/2013.
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Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitatii
Planului Urbanistic General al orasului Teius .
Dl ing.Colev-arhitect şef la Primăria oraşului Teiuş- prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic
General al orasului Teius este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind privind prelungirea valabilitatii
Planului Urbanistic General al orasului Teius se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu ,
Gorban,Halalai, Lazăr, Mateica, Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.12/2013.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Teius.
Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dna cons.ec.Cristea-ce se întâmplă cu posturile vacante?
Dl primar-posturile vacante nu se pot ocupate fiind blocate,se pot ocupa doar posturile unice.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind modificarea statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului orasului Teius este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului orasului Teius se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan,
Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr, Mateica, Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.13/2013.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi.
Dl primar-prezintă Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras
Teius in trim.IV 2012.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi.
Dna secretar-prezintă Modului de solutionare a petitiilor in anul 2012
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi.
Dna secretar-prezintă rapoartului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav in anul 2012.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi
Dl primar-prezintă Raportului privind transparenta decizionala si informatii de interes public in anul
2012.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind concesionarea serviciului
public de salubrizare a oraşului Teiuş şi localităţilor componente prin procedura de negociere fără publicarea
în prealabil a unui anunţ de participare.
Dl consilier juridic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului
Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială-prezintă avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.

-6Dl primar-tarifele pentru serviciul de salubrizare la persoane fizice şi juridice sunt aceleasi 4,33
lei/mc la persoane fizice şi 29,30 lei/mc la persoane juridice la care se adaugă TVA.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind concesionarea serviciului public de salubrizare a
oraşului Teiuş şi localităţilor componente prin procedura de negociere este majoritatea consilierilor în
funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind concesionarea serviciului public
de salubrizare a oraşului Teiuş şi localităţilor componente prin procedura de negociere se votează cu 13
voturi pentru Boca,Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr, Mateica, Milles,Petruse,
Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.14/2013.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind privind modificarea art.3 al
Hotărârii Consiliului local oraş Teiuş nr.46/2007 privind aprobarea participării oraşului Teiuş la constituirea
Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia(AIDA).
Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Milles-secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului local
oraş Teiuş nr.46/2007 privind aprobarea participării oraşului Teiuş la constituirea Asociaţiei Intercomunitare
de Dezvoltare Alba Iulia(AIDA) este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 al Hotărârii
Consiliului local oraş Teiuş nr.46/2007 privind aprobarea participării oraşului Teiuş la constituirea Asociaţiei
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia(AIDA) se votează cu 13 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan,
Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr, Mateica, Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.15/2013.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi.-probleme curente.
Dl cons.ing.Boca-să se ia legătura cu cei de la Apele Române pentru a se curăţa de resturile rămase
în urma tăierii copacilor de pe Valea Geoagiului sau să se facă curăţenie cu cei de la ajutorul social.
Dl cons.Mateica-lucrările la Dig Beldiu,în ce stadiu sunt?Se mai continuă lucrarea?
Dl primar-lucrările au fost oprite în toamnă şi acum sperăm că se vor relua.
Dl cons.Mateica-să avem discuţii pe marginea bugetului înainte de aprobare.
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi
Se stabileşte data următoarei şedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş-25 februarie 2013.
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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