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Încheiat azi 14 iunie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în
şedinţă  extraordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.334/10 iunie 2013,ora  13,00 la
Casa de cultură a oraşului Teiuş,şedinţă publică.

Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 11 consilieri
Cristea,Halalai,Man,Onita,Petruse,Popa,Crisan,Mateica,Milles,Rusu,Ungur,lipsesc motivat dnii
consilieri locali Boca,Giurgiu,Lazar,Gorban.

La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dl ing.Salcă şi dna ec.Sârb din partea
Primăriei oraşului Teiuş .

Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier Hălălai Cornel ,se
supune la vot preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate.

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 cuantumului burselor şcolare pentru anul şcolar

2012-2013
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului

Teiuş pe anul 2013
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
Dl primar supune la vot ordine de zi se votează cu unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea

cuantumului burselor şcolare pentru anul şcolar 2012-2013.
Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-prezintă raportul compartimentului de specialitate

din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dl cons.prof.Rusu-este vorba de stabilirea numărului şi cuantumului burselor şcolare pe

semestrul II al anului şcolar 2012-2013,respectiv 248 burse de merit de 17 lei/luna,25 burse de
studiu de 11 lei/luna şi 91 burse sociale de 14 lei/lună.În Consiliul de administraţie al Liceului
Teoretic s-a hotărât ca plata acestor burse să se facă prin intermediul cardului bancar.De
asemenea vreau să menţionez că ne numărăm printre puţinele şcoli din judeţ care acordă burse.

Dna cons.ec.Cristea-eu cred că ar fi bine să se plătească aceste burse pe măsură ce sunt
prezentate conturile de carduri bancare.

Dl cons.prof.Rusu-au fost parinţi care au spus ca renunţă la aceste burse tocmai din
acest considerent,că nu sunt de acord cu cardurile.Vreau de asemenea să vă aduc la cunoştinţă ca
am solicitat pentru rectificarea de buget sume pentru decontarea cheltuielilor de transport la elevi
şi profesori,aproximativ 7 mii lei pentru profesori şi 6 mii lei pentru elevi şi bani pentru camerele
de supraveghere la examenele naţionale.

Dl primar-când vom avea bani le vom deconta transportul profesorilor.
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Dna cons.ec.Cristea-dar este legea care prevede decontarea transportului cadrelor

didactice!Noi avem numai pretenţii ,atunci să le şi acordăm ceea ce solicită şi este legal.
Dl primar-nu sunt împotrivă a se da bani pentru decontarea cheltuielilor de transport

cadrelor didactice.
Dna secretar-in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul necesar adoptării hotărârii privind aprobarea cuantumului
burselor şcolare pentru anul şcolar 2012-2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
cuantumului burselor şcolare pentru anul şcolar 2012-2013 se votează cu 11 voturi pentru-Cristea
Crişan,Halalai,Man,Mateica,Milles,Onita,Popa,Petruse,Rusu,Ungur.

Consiliul local oraş Teiuş adoptă Hotărârea nr. 45/2013.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind rectificarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Teiuş pe anul 2013
Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-prezintă raportul compartimentului de specialitate

din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.
Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic în cadrul Primăriei oraşului Teiuş-prezintă informare

privind lucrările realizate şi necesarul de sume pentru perioada următoare.Lucrările propuse a se
realiza dupa rectificare sunt următoarele:la cap.84.02-drumuri-reparaţii curente-refacere alee
acces biserica greco catolică prin dalare până în str.Bisericii:-reparaţii  curente străzi;-amenajare
staţii taxi zona centrală lângă parc;-desfacere şi refacere alee acces şi refacere rigolă zonă
centrală de la liceu până la transformator;-realizare sens giratoriu zona parc-total sume 183.500
lei.La cap.67.10-casă de cultură-reparaţii curente-reparaţii fosta şcoală şi cămin Beldiu;-reparaţii
sala mare casa de cultură Teiuş;-achiziţionare mese,scaune,veselă cămin;-indicatoare străzi-total
sume 82.500 lei.

Dna cons.ec.Cristea-să se respecte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006
privind achizitiile publice şi respectarea pragului de licitaţie la achiziţiile directe de 15 mii euro.

Dl primar-fiind lucrări în continuare să executăm lucrările în aceleaşi condiţii ca şi
lucrarea începută,societăţile selectate de pe SEAP nu le putem verifica experienţa similară.

Dna cons.ec.Cristea-eu nu cred că dacă se organizează licitaţie publică în SEAP, vor
depune oferte numai firme slabe,să nu le desconsiderăm.Este răspunderea şi problema
executivului legat de contractarea lucrărilor şi respectarea legisalţiei în vigoare privind
achiziţiile.Unde se amenajează staţiile taxi?Ce strpzi se reparp? Cu sumele prevăzute la casa de
cultură,ce se face?

Dl Salcă-pentru relocarea staţiilor taxi din zona  centrală,reparaţiile pe străzi se vor
face acolo unde este necesar.La casa de cultură avem nevoie pentru reparaţii curente  Beldiu 30
mii lei,reparaţii curente casa cultură Teiuş-22,5 mii lei,achiziţionare mese,scaune,veselă 20 mii
lei.

Dl cons.Mateica-ce se va întampla cu casa de cultură din Teiuş?Noi acum o renovăm
şi  va fi retrocedată ,se va vinde şi apoi o vom cumpăra.Acum reparăm şi apoi stricăm ce am
făcut.

Dl primar-renovăm casa de cultură astfel încât să ne putem desfăşura activitatea
normal în această locaţie.Din sumele prevăzute la casa de cultură s-a prevăzut şi renovarea
bibliotecii.

Dna cons.ec.Cristea-fiind de meserie economist,eu solicit justificarea sumelor ce sunt
prevăzute la rectificarea de buget datorită faptului că este şedinţă extraordinară,mi se pare normal
să fim informaţi,să nu fim trataţi de proşti.Să strângem robinetul  să nu lăsăm să se irosească
banul public.

Dl primar-dnilor consilier îmi pare rău că dvs gândiţi aşa,nu sunteţi luaţi de proşti şi nu
se face decât ceea ce trebuie să se facă.
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Dl cons.Man-să fim informaţi corect,simplu şi pe înţelesul nostru ,pentru ce se solicită

banii la rectificare.
Dna cons.ec.Cristea-să se facă informarea corectă.
Dl cons.Mateica –vreau să o întreb pe dna contabil şef şi pe dna secretar,de când se pot

transfera banii la rectificare bugetară între capitole şi articole?Eu ştiu că numai din luna iulie a
anului.Să garanteze că se poate face legal rectificarea bugetară,respectiv transferarea banilor de la
un capitol la altul.

Dna ec.Sarb-şef serviciu buget finanţe-rectificare bugetară se poate face conform
prevederilor legii nr.273/2006,privind finanţele publice locale.

Dl cons.Mateica-de unde sunt transferaţi banii între capitole?
Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-nu se transferă sumele de la un capitol la altul ,se

face rectificare prin creşterea veniturilor.
Dna cons.ec.Cristea-să se găsească 7 mii lei şi pentru transportul cadrelor didactice şi

susţin din nou că nu sunt rău intenţionată să nu votez bugetul,dar doresc să fiu informată să ştiu
ce votez.

Dl ing.Salcă-şef serviciu tehic-la grădiniţa nr.2 Teiuş avem prevăzute 2  cişmele pentru
apă(ţâşnitori) să le facem pe acelea mai târziu şi să alocăm sumele pentru transportul cadrelor
didactice.

Dl cons.prof.Rusu-aceste discuţii le-am avut şi în Consiliul local anterior,dar eu cred că
este foarte greu sa nominalizezi concret lucrările pe care doreşti să le execuţi.

Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-la şcoală avem de asemenea o solicitare de sume
pentru camerele de supraveghere pentru examenele din acest an.

Dna cons.ec.Cristea-eu susţin alocarea sumelor pentru transportul cadrelor didactice.
Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic-să fie transferată suma de la reparaţii drumuri la şcoală

pentru decontarea transportului cadrelor didactice.
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 a orasului Teius pe anul 2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli a oraşului Teiuş pe anul 2013 cu amendamentul propus de dna
consilier Cristea Adriana,respectiv a se aloca suma de 7 mii lei pentru transport cadre didactice se
votează cu 11 voturi pentru Cristea , Crişan,Hălălai,Mateica,Milles,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,
Man,Oniţă.

Consiliul local oraş  Teiuş adoptă Hotărârea nr.46/2013.
Dl primar-vă invit dnilor consilieri sâmbătă 15.06.2013,ora 18,00 la Casa de cultură a

oraşului Teiuş la un concert dedicat Reginei Maria
Dl cons.Crişan-este necesară o reparaţie la podeţul de la intrarea în satul Coşlariu

Nou.Să se ducă piatră pe str.Ardealului care este plină de gropi şi necesită reparaţie.
Nemaifiind discuţii dl preşedinte de şedinţă declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Consilier ing.HĂLĂLAI CORNEL                              BARA  MARIA


