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PROCES VERBAL

Încheiat azi 20 decembrie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş în
şedinţă ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.665/13 decembrie 2013,ora 11,00 la Casa de
cultură a oraşului Teiuş(sala de sedinte)şedinţă publică.
Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri Cristea,Gorban,
Hălălai,Lazăr,Milles,Petruse,Popa, Rusu,Ungur,Mateica,Man,Giurgiu,Onita lipsesc motivat 2 consilieri
Boca si Crisan.
La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna ec.Sarb,dl Varga,dl ing.Salcă din partea
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş din
data de 25 noiembrie 2013,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 09 decembrie 2013,nefiind obiecţii dna secretar supune la vot procesul verbal,se votează cu
13 voturi pentru.
Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei de indata a Consiliului local oraş Teiuş din
data de 18 decembrie 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 Giurgiu se supune la vot
preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Giurgiu fară drept de vot.
Dl viceprimar 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 contului de executie bugetara la 12.12.2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
3.Proiect de hotarare privind impozitele si taxele locale pe anul 2014
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
4.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din orasul Teius pentru anul scolar
2014-2015
-2-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate

b)avizul comisiei de specialitate
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea Reabilitare si
extindere spatii verzi in orasul Teius
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
6.Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului local oras Teius nr.83/2013
privind delegarea gestiunii prin concesiune,organizata prin licitatie publica a serviciului public de
salubrizare in orasul Teius,aprobarea studiului de oportunitate ,a caietului de sarcini si a contractului –
cadru privind prestarea serviciului public de salubrizare
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
7.Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pe anul 2013
-prezinta consilieri locali
8.Prezentarea rapoartelor de activitate ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
din cadrul Consiliului local oras Teius pe anul 2013
-prezinta presedintii comisiilor de specialitate
9.Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul Oficial in perioada
22 octombrie-12 decembrie 2013
-prezinta secretar Bara Maria
10.Probleme curente
11.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna ianuarie 2014.
Dl viceprimar solicita completarea ordinei de zi cu Proiectul de hotarare privind aprobarea
scutirii de la plata impozitului pe cladiri pe anul 2014 pentru cladirea situata in
Teius,str.Decebal,apartinand CAR Credit Teius si Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de
actiune local pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole in orasul Teius .De
asemenea solicita retragerea de pe proiectul ordinii de zi a Proiectului de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2013 si Proiectul de hotarare privind
aprobarea retelei scolare in orasul Teius pe anul 2014-2015.
Dl viceprimar supune la vot ordinea de zi cu modificarile solicitate se voteaza cu
unanimitate.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de executie bugetara la 12.12.2013.
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.Man-secretarul comisiei de protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice.
-3Dna cons.ec.Cristea-sustin in continuare propunerea comisiei economice de la sedinta din 30
septembrie 2013 si anume transparenta la lucrarile executate,achizitiile sa se faca cu respectarea OUG
34/2006 si sa fie publicate pe SEAP.
Dl ing.Salca-sef serviciu tehnic-vor fi conditionate firmele de inscriere in SEAP.
Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea
administraţiei publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea contului de
executie bugetara la 12.12.2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
executie bugetara la 12.12.2013,se votează cu 13 voturi pentru Cristea,Giurgiu, Gorban,Halalai,Lazar,
Man, Mateica, Milles ,Popa,Petruse,Rusu,Oniţă,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.95/2013.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezinta expunerea de motive si Proiectul de hotarare privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2014.
Dl ec.Varga-şef serviciu impozite si taxe-prezintă raportul compartimentului de specialitate
din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
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 impozitelor si
taxelor locale pe anul 2014 este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor si
taxelor locale pe anul 2014,se votează cu 13 voturi pentru Cristea,Giurgiu, Gorban,Halalai,Lazar, Man,
Mateica, Milles ,Popa,Petruse,Rusu,Oniţă,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.96/2013.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezinta expunerea de motive si Proiectul de hotarare privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru lucrarea Reabilitare si extindere spatii verzi in orasul Teius.
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
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 Studiului de
fezabilitate pentru lucrarea Reabilitare si extindere spatii verzi in orasul Teius este majoritatea
consilierilor în funcţie.

-4Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru lucrarea Reabilitare si extindere spatii verzi in orasul Teius,se votează cu 13 voturi
pentru Cristea,Giurgiu,Gorban,Halalai,Lazar, Man, Mateica, Milles ,Popa , Petruse,Rusu,Oniţă,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.97/2013.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezinta expunerea de motive si Proiectul de hotarare privind completarea
Hotararii Consiliului local oras Teius nr.83/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune,organizata
prin licitatie publica a serviciului public de salubrizare in orasul Teius,aprobarea studiului de
oportunitate ,a caietului de sarcini si a contractului –cadru privind prestarea serviciului public de
salubrizare.
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.

Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice.
Dl cons.Man-se preconizeaza retragerea firmei de salubrizare Salprest?
Dl cons.ing.Milles-va presta serviciul de salubrizare firma Polaris?
Dl ing.Salca-sef serviciu tehnic-in luna februarie 2014 expira contractul cu Salprestul.
Dl cons.Mateica-daca pana in luna februarie 2014 nu se finalizeaza procedura de licitatie
,putem sa incheiem contract in continuare cu Salprestul pana la finalizarea procedurii de
licitatie?Trebuie sa gasim o solutie sa nu ramanem fara serviciu de salubrizare in aceasta perioada.
Dl ing.Salca-sef serviciu tehnic-in luna ianuarie 2014 va avea loc licitatia.Am demarat
procedura de licitatie ,vom prelungi contractul de salubrizare cu Salprestul cu 1-2 luni.
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.83/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune,organizata prin
licitatie publica a serviciului public de salubrizare in orasul Teius,aprobarea studiului de oportunitate ,a
caietului de sarcini si a contractului –cadru privind prestarea serviciului public de salubrizare este
majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind completarea Hotararii
Consiliului local oras Teius nr.83/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune,organizata prin
licitatie publica a serviciului public de salubrizare in orasul Teius,aprobarea studiului de oportunitate ,a
caietului de sarcini si a contractului –cadru privind prestarea serviciului public de salubrizare se votează
cu 13
voturi pentru Cristea,Giurgiu, Gorban,Halalai,Lazar, Man, Mateica, Milles
,Popa,Petruse,Rusu,Oniţă,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.98/2013.
Dl viceprimar prezinta expunerea de motive si Proiectul de hotarare privind scutirea de la
plata impozitului pe cladiri pe anul 2014 pentru imobilul situat in Teius,str.Decebal,nr.40,apartinand
CAR Credit Teius,avand destinatia de centru de zi pentru personae varstnice,acreditat de Comisia de
Acreditare a Furnizorilor de servicii sociale Alba.
-5Dl ec.Varga-şef serviciu impozite si taxe-prezintă raportul compartimentului de specialitate
din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
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 scutirea de la plata
impozitului pe cladiri pe anul 2014 pentru imobilul situat in Teius,str.Decebal,nr.40,apartinand CAR
Credit Teius,avand destinatia de centru de zi pentru personae varstnice,acreditat de Comisia de
Acreditare a Furnizorilor de servicii sociale Alba este majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata
impozitului pe cladiri pe anul 2014 pentru imobilul situat in Teius,str.Decebal,nr.40,apartinand CAR
Credit Teius,avand destinatia de centru de zi pentru personae varstnice,acreditat de Comisia de
Acreditare a Furnizorilor de servicii sociale Alba,se votează cu 13
voturi pentru
Cristea,Giurgiu,Gorban,Halalai,Lazar, Man, Mateica, Milles ,Popa Petruse,Rusu,Oniţă,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.99/2013.

Dl viceprimar prezinta expunerea de motive si Proiectul de hotarare privind aprobarea
Planului de actiune local pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole in orasul
Teius.
Dl ing.Salca-şef şerviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Teiuş.
Dna cons.ec.Cristea-preşedinta comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.
Dl cons.Man-secretarul comisiei de protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie
socială.
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 Planului de actiune
local pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole in orasul Teius este
majoritatea consilierilor în funcţie.
Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
actiune local pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole in orasul Teius se
votează cu 13 voturi pentru Cristea,Giurgiu,Gorban,Halalai,Lazar, Man, Mateica, Milles ,Popa
Petruse,Rusu,Oniţă,Ungur.
Consiliul local oras Teius adopta Hotărârea nr.100/2013.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi.
Dnii consilieri locali prezinta rapoartele de activitate pe anul 2013.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi.
Presedintii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local oras Teius prezinta
rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate pe anul 2013.
-6Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi.
Dna secretar-prezinta informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul
Oficial in perioada 22 octombrie-12 decembrie 2013.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi.-probleme curente.
Dl cons.Mateica-cred ca ar trebui sa demaram procedurile necesare acordarii denumirii de
strada Lucaciu Simion,strada care a fost donata de familia Lucaciu –orasului Teius.
Dl cons.ing.Lazar-sa se initieze proiect de hotarare pentru diminuare tarif la canalizare in
orasul Teius.
Dna cons.ec.Cristea-eu am 3 probleme si anume:
1.in propunerea de buget pe anul 2014 sa se prevada amenajarea unui trotuar in satul Beldiu
pana la Biserica,in celelalte sate sunt strazi asfaltate.De asemenea sa se prevada imprejmuirea caminului
din Beldiu,avand in vedere ca arata foarte bine cladirea renovata.
2.exista amplasat in centrul orasului Teius un dozator de lapte.Consiliul local de ce nu are
cunostinta de acest lucru?Nu noi trebuia sa aprobam inchirierea?
3.Am fost la scoala si am vazut curtea scolii care a fost dalata.La aceasta lucrare s-au tot
solicitat sume suplimentare.Vreau sa stiu cat a costat lucrarea de la scoala si care a fost suprafata dalata.
Dl ec.Varga-sef serviciu impozite si taxe-persoana care a amplasat dozatorul de lapte
plateste taxa zilnica ,stabilita de consiliul local pentru ocuparea terenului domeniul public.Alimentarea
cu energie electrica se face de la Cooperativa de consum.
Se trece la punctual 11 de pe ordinea de zi.
Se stabileste data sedintei ordinare urmatoare a Consiliului local oras Teius-27 ianuarie 2014.
Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal intr-un singur exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier prof.GIURGIU SIRB STEFAN COSMIN

SECRETAR
jr.BARA MARIA

