ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
CONSILIUL LOCAL
NR.3428/2013
PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 aprilie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş în şedinţă
ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.250/23 aprilie 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,Giurgiu,
Gorban, Halalai,Lazăr,Milles,Petruse,Popa,Rusu,Ungur,Crisan,Mateica,Man şi Oniţă lipseste motivat dl
consilier Boca.
La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna ec.Sârb,dl ing. Salcă din partea Primăriei
oraşului Teiuş.
Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local oraş Teiuş din
data de 29 martie 2013,nefiind obiecţii dna secretar supune la vot procesul verbal,se votează cu 14 voturi
pentru.
Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier Giurgiu Sirb Stefan Cosmin se
supune la vot preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Giurgiu 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 completarea Hotararii Consiliului local oras Teius nr.04/2013
privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 in anul 2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trim.I.2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
3.Proiect de hotărâre 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
4.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de parcelare a imobilului inscris in
CF nr.top 71512,nr.top 69/2
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
5.Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei pentru spatiile medicale concesionate avand
destinatia de spatii medicale
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind Privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de
investitii “ Investitii noi in sistemul de apa si canalizare oras Teius, jud. Alba”
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-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor de finanţare a activităţilor sportive pe anul
2013 şi a criteriilor de participare
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7 din HCL Teiuş nr.18/2009 privind asocierea
oraşului Teiuş cu Consiliul Judeţean Alba şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru
înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
9.Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul Oficial in perioada 01.01.17.04.2013
-prezinta secretar Bara Maria
10.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius in trim.I
2013
-prezinta primar dr.ing.Halalai Mirel Vasile
11. Probleme curente
12.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna mai 2013.
Dl primar solicita completarea ordinei de zi cu Proiectul de hotarare privind incuviintarea cererii
ce se va adresa Guvernului Romaniei in vederea trecerii terenului in suprafata de 74496 mp din domeniul
public al statului si din administrarea CFR in domeniul public al orasului Teius si in administarea
Consiliului local oras Teius si solicita retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare Privind
actualizarea devizului general aferent obiectivului de investitii “ Investitii noi in sistemul de apa si canalizare
oras Teius, jud. Alba”.
Dl primar supune la vot ordinea de zi cu completarile facute ,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 completarea Hotararii
Consiliului local oras Teius nr.04/2013 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 in anul
2013.
Dna ec.Sarb-şef şerviciu buget finante- prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.Se completeaza Hotararea cu utilizare excedent bugetar la 2012 in anul 2013
cu achizitionare sediul fostului Ocol Silvic si lucrari de reabilitare retele apa.
Dna cons.ec.Cristea-presedinta comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protectie sociala.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele 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 completarea Hotararii Consiliului local oras
Teius nr.04/2013 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 in anul 2013 este majoritatea
consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind completarea Hotararii
Consiliului local oras Teius nr.04/2013 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 in anul
2013 se votează cu 14 voturi pentru Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica,Milles,Petruse,
Popa,Rusu,Ungur,Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.30/2013.
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Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii
exercitiului bugetar pe trim.I.2013.
Dna ec.Sarb-şef şerviciu buget finante- prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-presedinta comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protectie sociala.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele 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 incheierii exercitiului bugetar pe
trim.I.2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii
exercitiului bugetar pe trim.I.2013 se votează cu 14 voturi pentru Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai,
Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur,Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.31/2013.
Se trece la punctul 3 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 ec.Sarb-şef şerviciu buget finante- prezintă raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-presedinta comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protectie sociala.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele 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 statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului orasului Teius este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de functii
al aparatului de specialitate al primarului orasului Teius se votează cu 14 voturi pentru Cristea , Crisan,
Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur,Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.32/2013.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei
tehnice de parcelare a imobilului inscris in CF nr.top 71512,nr.top 69/2.
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-presedinta comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele 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 documentatiei tehnice de parcelare a
imobilului inscris in CF nr.top 71512,nr.top 69/2 este doua treimi din numarul consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei
tehnice de parcelare a imobilului inscris in CF nr.top 71512,nr.top 69/2 se votează cu 14 voturi pentru
Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur, Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.33/2013.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea redeventei
pentru spatiile medicale concesionate avand destinatia de spatii medicale .
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-presedinta comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.
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Dl cons.Man-secretarul comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protectie sociala.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele 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 redeventei pentru spatiile medicale
concesionate avand destinatia de spatii medicale este doua treimi din numarul consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea redeventei pentru
spatiile medicale concesionate avand destinatia de spatii medicale se votează cu 14 voturi pentru Cristea ,
Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur, Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.34/2013.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Programelor de
finanţare a activităţilor sportive pe anul 2013 şi a criteriilor de participare.
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-presedinta comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protectie sociala prezinta avizul comisiei de protectie sociala.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice.
Dl primar-nea-am gandit sa ne mentinem pe linia de plutire cu sportul,pentru a face performanta
este nevoie de ajutor.
Dna cons.ec.Cristea-ceea ce aprobam este program pentru finantare activitati sportive
nerambursabil,cei ce organizeaza licitatia sa fie conform legii,este raspunderea executivului sa urmareasca
modul de utilizare a banilor.
Dl cons.Crisan-eu propun suma de 35000 lei.
Dl cons.Man-suma de 50000 lei este foarte mare si nu este punctual repartizata pe activitati.In
program nu sunt cuprinse toate activitatile sportive din oras.
Dl cons.Mateica-caietul de sarcini pentru licitatie sa fie aprobat de Consiliul local.
Dl primar-nu poate participa oricine la promovarea proiectului,cei care participa trebuie sa fie
organizati in club sau asociatie sportiva fara scop patrimonial,
Dl cons.prof.Rusu-la activitatile sportive ce se deruleaza prin intermediul cluburilor cheltuiala
este mult mai mare.Cei care sunt la conducerea clubului cred ca vor justifica sumele primite.La echipa CFR
Teius transparenta a existat intotdeauna.
Dl cons.Petruse-eu propun ca lunar o comisie formata din consilieri sa verifice sumele alocate si
justificarea acestora.
Dl cons.sing.Popa-sa fie legala alocarea sumelor si sa se verifice modul de cheltuire a sumelor
alocate.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei
publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Programelor de finanţare a activităţilor
sportive pe anul 2013 şi a criteriilor de participare este majoritatea consilierilor in functie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programelor de
finanţare a activităţilor sportive pe anul 2013 şi a criteriilor de participare se votează cu 14 voturi pentru
Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur, Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.35/2013.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea art. 7 din HCL
Teiuş nr.18/2009 privind asocierea oraşului Teiuş cu Consiliul Judeţean Alba şi unităţile administrativteritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
SALUBRIS ALBA.
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
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Dna cons.ec.Cristea-presedinta comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele 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. 7 din HCL Teiuş nr.18/2009
privind asocierea oraşului Teiuş cu Consiliul Judeţean Alba şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul
Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA este
majoritatea consilierilor in functie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 7 din HCL
Teiuş nr.18/2009 privind asocierea oraşului Teiuş cu Consiliul Judeţean Alba şi unităţile administrativteritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
SALUBRIS ALBA participare se votează cu 14 voturi pentru Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai,
Lazăr,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu,Ungur, Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.36/2013.
Dl primar prezinta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind incuviintarea cererii ce se
va adresa Guvernului Romaniei in vederea trecerii terenului in suprafata de 74496 mp din domeniul public al
statului si din administrarea CFR in domeniul public al orasului Teius si in administarea Consiliului local
oras Teius.
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele 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 incuviintarea cererii ce se va adresa Guvernului
Romaniei in vederea trecerii terenului in suprafata de 74496 mp din domeniul public al statului si din
administrarea CFR in domeniul public al orasului Teius si in administarea Consiliului local oras Teius este
majoritatea consilierilor in functie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind privind incuviintarea cererii ce
se va adresa Guvernului Romaniei in vederea trecerii terenului in suprafata de 74496 mp din domeniul public
al statului si din administrarea CFR in domeniul public al orasului Teius si in administarea Consiliului local
oras Teius se votează cu 14 voturi pentru Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica, Milles ,
Petruse,Popa,Rusu,Ungur, Man,Onita.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.37/2013.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi.
Dna secretar prezinta Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei in perioada 01.01.-17.04.2013
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezinta Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras
Teius in trim.I 2013
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi.-probleme curente.
Dl ing.Salca-in luna februarie 2013 s-a finalizat procedura de licitatie la lucrarea Investitii noi in
sistemul de apa si canalizare la valoarea de 6500 mii lei.Potrivit HG 28/2008 reactualizarea devizului
general se face dupa incheierea contractului de achizitie a lucrarii. Conform programului aprobat prin Fondul
de mediu actualizarea devizului general al lucrarii de canalizare se face numai la finalizarea lucrarii.Diferenta
de sume s-ar putea sa o putem folosi tot la lucrari de canalizare.La sfarsitul lucrarilor se va face
reactualizarea devizului general si se va aproba valoarea finala.Suma din devizul general prezentat acum este
suma rezultata in urma licitatiei,cu diferenta pana la valoarea din devizul initial sa putem facem lucrari de
bransamente la canalizare.
Dl cons.sing.Popa-cand incep lucrarile la canalizare.
Dl ing.Salca-in 10 mai 2013.
Dl cons.Petruse-sa se duca balast pe str.Parcul Mihai Viteazu.
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Dl cons.ing.Onita-pe str.Octavian Goga masinile de tonaj mare sa aiba limitare de viteza si tonaj.
Dna cons.ec.Cristea-la scoala generala exista limitare de viteza ,si aceasta limitare de viteza sa fie
stabilita intre orele 7-15 de luni pana vineri.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi.
Se stabileste data urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului local oras Teius 27 mai 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 prof.GIURGIU SIRB STEFAN COSMIN

SECRETAR
BARA MARIA

