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PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 iulie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  şedinţă
ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.397/23 iulie 2013,ora  15,00 la Casa de cultură a oraşului
Teiuş,şedinţă publică.

Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 12 consilieri Cristea,Gorban,
Halalai,Lazăr,Milles,Petruse,Popa,Rusu,Ungur,Crisan,Mateica,Boca.

La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dl ing. Salcă si dna ec.Sarb,dl ing.Colev din partea
Primăriei oraşului Teiuş.

Dl consilier juridic prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş din
data de 28 iunie 2013,nefiind obiecţii dl consilier juridic supune la vot procesul verbal,se votează cu 12
voturi pentru.

Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier Milles Teodor se supune la vot
preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Milles 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 incheierea exercitiului bugetar la 30 iunie 2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
2.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
3.Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru stabilirea pretului de

vanzare a spatiilor medicale cu terenul aferent din cadrul Dispensarului medical oras Teius,str.Clujului,nr.95
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii cantitatii de 1000 m3 balasat de la Sistemul de

gospodarire a Apelor Alba
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei orasului Teius pe anul 2013 la Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei orasului Teius pe anul 2013 la Asociatia Tara

Vinului
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile



a)raportul compartimentului de specialitate
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b)avizul comisiei de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local oras Teius nr.01/2013 privind

impozitele si taxele locale pe anul 2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
8.Proiect de hotarare privind  stabilirea taxei pentru oficierea casatoriilor in orasul Teius in zile

nelucratoare in anul 2013
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate
9.Proiect de hotarare privind aprobarea folosirii in exclusivitate a sumei de 5.000 lei pentru

premierea cuplurilor varstnice la 50 de ani de casatorie
-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate

10.Proiect de hotarare privind  stabilirea Programului Serbarilor « Zilele orasului Teius » ce se vor
desfasura in perioada 30,31 august ,1 septembrie 2013.

-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate

11.Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului
orasului Teius si a serviciilor fara personalitate juridica din subordinea acestuia pentru incadrarea in
prevederile OUG nr.77/2013

-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile
a)raportul compartimentului de specialitate
b)avizul comisiei de specialitate

12.Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in
perioada 18.04.2013-17.07.2013

-prezinta secretar oras Teius Bara Maria
13.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius in trim.II

2013
-prezinta primar Halalai Mirel Vasile
14.Adresa :SC Seven Star SRL
15. Probleme curente
16.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna august 2013.
Dl primar supune la vot ordinea de zi 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 incheierea exercitiului

bugetar la 30 iunie 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-am sesizat că gradul de realizare a veniturilor începe să scadă.



Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea
administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind incheierea exercitiului bugetar la
30 iunie 2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.
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Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind incheierea exercitiului bugetar

la 30 iunie 2013 se votează cu 12 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles
,Petruse, Popa,Rusu, Ungur .

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.52/2013.
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 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-am sesizat că gradul de realizare a veniturilor începe să scadă.
Dl consilier juridic-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.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2013 se votează cu 12 voturi pentru Boca,Cristea ,
Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur .

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.53/2013.
Se prezintă dnii consilieri Man,Giurgiu şi Oniţă prezenţi în continuare 15 consilieri.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de

evaluare pentru stabilirea pretului de vanzare a spatiilor medicale cu terenul aferent din cadrul Dispensarului
medical oras Teius,str.Clujului,nr.95

Dl Salcă-şef serviciu tehnic 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.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea rapoartelor de evaluare
pentru stabilirea pretului de vanzare a spatiilor medicale cu terenul aferent din cadrul Dispensarului medical
oras Teius,str.Clujului,nr.95 este două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de
evaluare pentru stabilirea pretului de vanzare a spatiilor medicale cu terenul aferent din cadrul Dispensarului
medical oras Teius,str.Clujului,nr.95 se votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan,Gorban,Halalai,
Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,Man,Giurgiu,Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.54/2013.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  aprobarea solicitarii

cantitatii de 1000 m3 balasat de la Sistemul de gospodarire a Apelor Alba .
Dl Salcă-şef serviciu tehnic 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.
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Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea
administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea solicitarii cantitatii de
1000 m3 balasat de la Sistemul de gospodarire a Apelor Alba este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii cantitatii
de 1000 m3 balasat de la Sistemul de gospodarire a Apelor Alba se votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea
, Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,Man, Giurgiu, Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.55/2013.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizatiei

orasului Teius pe anul 2013 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos.
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.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea cotizatiei orasului Teius
pe anul 2013 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizatiei orasului
Teius pe anul 2013 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos se votează cu 15 voturi pentru
Boca,Cristea , Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,Man, Giurgiu,
Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.56/2013.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizatiei

orasului Teius pe anul 2013 la Asociatia Tara Vinului.
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.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea cotizatiei orasului Teius
pe anul 2013 la Asociatia Tara Vinului este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizatiei orasului
Teius pe anul 2013 la Asociatia Tara Vinului se votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea ,
Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,Man, Giurgiu, Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.57/2013.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii

Consiliului local oras Teius nr.01/2013 privind impozitele si taxele locale 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.
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Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind modificarea Hotararii Consiliului
local oras Teius nr.01/2013 privind impozitele si taxele locale pe anul 2013 este majoritatea consilierilor în
funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii
Consiliului local oras Teius nr.01/2013 privind impozitele si taxele locale pe anul 2013 se votează cu 15
voturi pentru Boca,Cristea , Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,Man,
Giurgiu, Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.58/2013.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru

oficierea casatoriilor in orasul Teius in zile nelucratoare in 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.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind stabilirea taxei pentru oficierea
casatoriilor in orasul Teius in zile nelucratoare in anul 2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru oficierea
casatoriilor in orasul Teius in zile nelucratoare in anul 2013 se votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea ,
Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,Man, Giurgiu, Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.59/2013.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii in

exclusivitate a sumei de 5.000 lei pentru premierea cuplurilor varstnice la 50 de ani de casatorie
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.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea folosirii in exclusivitate
a sumei de 5.000 lei pentru premierea cuplurilor varstnice la 50 de ani de casatorie este majoritatea
consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii in
exclusivitate a sumei de 5.000 lei pentru premierea cuplurilor varstnice la 50 de ani de casatorie se votează cu
15 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur
,Man, Giurgiu, Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.60/2013.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea Programului

Serbarilor « Zilele orasului Teius » ce se vor desfasura in perioada 30,31 august ,1 septembrie 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.
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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 consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind stabilirea Programului Serbarilor
« Zilele orasului Teius » ce se vor desfasura in perioada 30,31 august ,1 septembrie 2013 este majoritatea
consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea Programului
Serbarilor « Zilele orasului Teius » ce se vor desfasura in perioada 30,31 august ,1 septembrie 2013 se
votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea , Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse,
Popa,Rusu, Ungur ,Man, Giurgiu, Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.61/2013.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizarii

aparatului de specialitate al primarului orasului Teius si a serviciilor fara personalitate juridica din subordinea
acestuia pentru incadrarea in prevederile OUG nr.77/2013 .

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.
Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea reorganizarii aparatului
de specialitate al primarului orasului Teius si a serviciilor fara personalitate juridica din subordinea acestuia
pentru incadrarea in prevederile OUG nr.77/2013 este majoritatea consilierilor în funcţie.

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizarii
aparatului de specialitate al primarului orasului Teius si a serviciilor fara personalitate juridica din subordinea
acestuia pentru incadrarea in prevederile OUG nr.77/2013 se votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea ,
Crisan,Gorban,Halalai, Lazăr,Mateica , Milles ,Petruse, Popa,Rusu, Ungur ,Man, Giurgiu, Oniţă.

Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.62/2013.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi.
Dl consilier juridic prezintă Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul

Oficial al Romaniei in perioada 18.04.2013-17.07.2013
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezinta Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras

Teius in trim.II 2013
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă cererea SC Seven Star SRL care solicita concesionarea unei suprafeţe de teren

de aproximativ 1,5 ha pentru amenajarea unor bazine de agrement.
Dna Larisa Hikli-reprezentanta firmei SC Seven Star SRL-prezintă informaţii despre firma  şi

solicităm concesionare teren in Teiuş,la ieşire spre Aiud,la Târgul de animale ,şi consideră că acest teren ar fi
bun pentru investiţia pe care noi dorim să o realizeze,respectiv bazine de agrement.

Dl cons.ec.Gorban-alte spaţii nu a-ţi găsit?
Dna Larisa Hikli-pe raza oraşului Teiuş nu am găsit o altă locaţie care să corespundă având în

vedere că este nevoie de o suprafaţă totală de 1,5- 2 ha.



Dna cons.ec.Cristea-a-ţi mai construit şi în alte locaţii?
Dna Larisa Hikli-da,chiar şi piscine rezidenţiale.
Dl primar-cred că este o idee bună realizarea acestei investiţii.
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Consiliul local este de acord în principiu şi să se demareze procedurile pentru concesionarea

terenului cu termene şi condiţii clare privind realizarea investiţiei.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi.-probleme curente.
Dl primar-la fosta UM Coşalriu Nou unele clădiri nu mai prezintă siguranţă fiind într-o avansată

stare de degradare.Propun desfiinţarea/demolarea acestora şi folosirea /valorificarea materialeleor rezultate
din demolare.

Consiliul local este de acord cu propunerea de demolare.
Dl primar-în Piaţa de alimente din oraşul Teiuş dorim demolarea meselor(tarabelor) din spatele

Pieţei  în număr de 8 mese şi valorificarea materialelor rezultate în urma demolării la fier vechi.
Dl cons.Mateica-aceste mese propuse spre demolare sunt închiriate/plătite de comercianţi?
Dl primar-nu sunt închiriate sau plătite pentru că nu sunt folosite.
Consiliul local este de acord cu propunerea de demolare a celor 8 tarabe din Piaţa de alimente,care

nu mai sunt utilizate.
Dl cons.sing.Popa-la Căpud este o problemă cu apa pe timp de secetă.
Dl primar-săptămâna viitoare mergem acolo să vedem ce se poate face.
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi.
Se stabileşte data următoarei şedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş-26 august 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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