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                 Încheiat azi 25 noiembrie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.600/19 noiembrie  2013,ora  15,00 la Casa de 

cultură a oraşului Teiuş,şedinţă publică. 

                 Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri 

Cristea,Gorban, Hălălai,Lazăr,Milles,Petruse,Popa, Rusu,Ungur,Crisan,Mateica, Boca,Man,Giurgiu, 

Onita. 

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

oraşului Teiuş. 

                 Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş din 

data de 28 octombrie 2013,nefiind obiecţii dna secretar supune la vot procesul verbal,se votează cu 15 

voturi pentru. 

                 Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei de indata a Consiliului local oraş Teiuş din 

data de 06 noiembrie 2013, nefiind obiecţii dna secretar supune la vot procesul verbal,se votează cu 15 

voturi pentru. 

                 Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier Rusu Octavian se supune la 

vot preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Rusu 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 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 stabilirea calendarului targurilor,pietelor si oboarelor pe anul 

2014 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  3.Probleme curente  

                  4.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna decembrie 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 rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Teiuş 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. 
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                 Dl cons.Boca-preşedintele comisiei de protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie 

socială.  

                 Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

                 Dl primar-la rectificarea bugetara au intervenit doua probleme fata de materialul prezentat si 

anume:alocarea sumei de 12 mii lei pentru achizitionare rafturi in vederea mutarii arhivei institutiei 

care se afla la ora actuala intr-un spatiu impropriu pentru arhiva,acoperisul este degradat si am dori 

mutarea arhivei in spatiile de la Ocolul Silvic si 15 mii lei pentru Studii de fezabilitate pentru spatii 

verzi,necesare depunerii de proiecte pe GAL pe Mures si pe Tarnave,deoarece exista o sesiune de 

proiecte subprogram spatii verzi si 1 mii lei pentru cotizatia la Apa Alba pe anul 2013. 

                   Dna cons.ec.Cristea-sa ne fie prezentat de unde se i-au acesti bani.  ! 

                  Dl cons.Man-de ce sa mutam arhiva la Ocolul Silvic sa platim chirie,sa fie mutata in 

subsolul blocului unde are sediul actualmente Primaria! 

                   Dl primar- subsolul blocului B4 nu este spatiu destinat pentru arhiva,acolo s-a deversat  

canalizarea. 

                    Dna cons.ec.Crsitea-sumele de 12 mii pentru rafturi la arhiva,15 mii pentru Studii de 

fezabilitate si 1 mii lei pentru cotizatia la Apa Alba de unde se i-au?La Ocolul Silvic nu a-ti estimat cat 

va fi chiria?Tot legat de buget vreau sa intreb de ce scade fondul de salarii la evidenta persoanelor?De 

asemenea vreau sa ma lamuriti ce poarta s-a facut la Liceu cu materiale in valoare de 3 mii lei? 

                    Dl cons.Mateica-nu se poate amenaja cladirea in care este actualmente arhiva? 

                    Dl cons.ing.Milles-se doreste mutarea arhivei la Ocolul Silvic provizoriu. 

                    Dl primar-eu personal nu imi asum responsabilitatea de a pastra arhiva in actuala locatie. 

                   Dl cons.ing.Onita-sa mutam arhiva numai dupa ce amenajam spatiul de la subsolul blocului 

B4. 

                   Dna cons.ec.Cristea-sa nu platim chirie pentru spatii la altii,cand noi avem spatiile 

noastre,sa amenajam in spatiile noastre fara a plati chirie. 

                   Dl cons.Mateica-arhiva de 10 ani sa fie mutata la subsolul blocului B4 si cea permanenta sa 

ramana la vechea cladire a Primariei. 

                    Dna cons.ec.Cristea-de ce nu mutam arhiva in apartamentele cu 1 camera din blocul B4 

care sunt goale si sunt ale noastre. 

                     Dna ec.Sarb-sef serviciu buget finante-sumele propuse in plus la rectificare au fost luate 

de la cheltuieli de personal administratie 10 mii lei,gospodarie 14 mii lei,de la reparatii drumuri 4 mii 

lei,total 28 mii lei.In ceea ce priveste cheltuielile de la scoala ar trebui sa ne lamureasca dna contabila 

de la scoala.  

                      Dna cons.ec.Cristea-de ce scad cheltuielile de personal? 

                      Dna ec.Sarb-sef serviciu buget finante-pentru ca avem posturi vacante si nu am angajat. 

                      Dna cons.ec.Cristea-de ce nu a-ti angajat? 

                      Dna ec.Sarb-sef serviciu buget finante-pentru ca nu ne-am incadrat in plafonul stabilit de 

finante pentru salarii. 

                     Dna cons.ec.Cristea-legat de poarta care s-a facut la Liceu,a carei valoare a fost de 3 mii 

lei numai materialele,ce sa stie contabila de la scoala,cand voi de la Primarie comandati lucrarile si tot 

voi le coordonati. 

                      Dl primar-scoala isi gestioneaza sumele primite. 

                      Dna cons.ec.Cristea-toate investitiile de la scoala sunt ale Primariei,la nici un liceu din 

judet nu se fac lucrarile de catre scoli,aceste lucrari sunt ale Primariei,sa le faca Primaria si in scoli sa 

se lucreze pentru perfectionarea elementului educativ.Toti banii sut cheltuiti din bugetul local,si primii 

care ar trebui sa stie de situatia lucrarilor sunt cei din Primarie,pentru ca ei trebuie sa fie interesati de 

situatia lucrarilor . 
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                  Dl ing.Salca-sef serviciu tehnic-noi dam banii din bugetul local si cei de la Liceu trebuie sa-

si faca actele si acestea sa fie semnate de reprezentantii scolii. 

                   Dl primar-colegii din Primarie sunt obligati sa intocmeasca dosarele de lucari de la Liceu? 

                   Dl cons.prof.Rusu-poarta in discutie,este ceea care asigura accesul la terenul de sport 

sintetic dinspre piata de alimente,aceasta  a costat 2100 lei si diferenta pana la 3000 lei  sunt barele 

montate in spatele portilor pentru a nu lovi zidul scolii cu mingea,este vorba de 7 bări de 4 m 

fiecare,trebuie să recunoaştem că preţul materialelor şi prestările de servicii sunt  mari. 

                   Dna cons.ec.Cristea-dvs ştiţi dle director şi dl primar nu ştie!Eu cred totuşi că este 

supraevaluare a cheltuielilor,să aveţi mai mare grijă la preţuri.Noi la o asemenea lucrare acasă la noi 

am da oare atâţia bani? 

                    Dl primar-avem în Primărie aparat de specialitate care vă oferă informaţii. 

                    Dl cons.ing.Lazăr-ce presupune amenajare spatii verzi prevăzută în studiul de fezabilitate 

care se doreşte a se întocmi? 

                    Dl primar-amenajare spaţiu verde str.Decebal de la mandataru până la Casa parohială 

greco-catolică ,spaţiu ce va fi prevăzut cu pista pentru role,pomi ornamentali,fântână arteziană,bănci. 

                     Dl cons.ing.Lazăr-parcarea la şcoala generală cum a fost gândită? 

                     Dl primar-se va reabilita zona pe str.Decebal şi vor exista locuri de parcare în afara părţii  

carosabile. 

                     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 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 cu completarile facute de dl primar respectiv 

alocarea sumei de 28 mii lei(12 mii lei rafturi arhiva,15 mii studii fezabilitate spatii verzi si 1 mii lei 

cotizatie Apa Alba) se votează cu 15  voturi pentru Boca,Cristea,Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai,Lazar, 

Man, Mateica, Milles ,Popa,Petruse,Rusu,Oniţă,Ungur. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.89/2013. 

                  Se trece la  punctul 2 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea 

calendarului targurilor,pietelor si oboarelor pe anul 2014. 

                   Dl ing.Salca-sef 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 protecţie socială prezinta avizul comisiei de protecţie 

socială.  

                 Dl cons.ing.Lazar-preşedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

                 Dl cons.Man-mi se pare interesanta data targului 01 ianuarie,credeti ca va veni cineva la 

acest targ? 

                  Dl primar-targurile au fost stabilite a se desfasura in fiecare miercuri si 01 ianuarie este 

miercurea. 

                     Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind stabilirea calendarului 

targurilor,pietelor si oboarelor pe anul 2014 este majoritatea consilierilor în funcţie. 

                   Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea calendarului 

targurilor,pietelor si oboarelor pe anul 2014 se votează cu 15  voturi pentru Boca, Cristea , Crisan , 

Giurgiu ,Gorban,Halalai,Lazar, Man, Mateica, Milles ,Popa,Petruse, Rusu,Oniţă,Ungur. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.90/2013. 
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                  Se trece la  punctul 3 de pe ordinea de zi.-probleme curente. 

                  Dl primar-doresc să invit toţi consilierii locali să participe în data de 30 noiembrie 2013 ora 

10,00 la depunerea de coroane pe peronul garii in memoria stegarului Ion Arion. 

                  In data de 13,14,15 decembrie 2013 dorim să organităn un tîrg de crăciun în Piaţeta din 

str.Decebal de la Crucea luminoasă.Vor fi oferite spre vânzare produse tradiţionale de Crăciun. 

                  Dl cons.Mateica-care este situatia lucrarilor de canalizare,acum Fondurile prin Mediu sunt 

blocate? 

                   Dl primar-lucrarile la canalizare prin Fondul de mediu sunt sistate pana la finele anului 

2013,dar speram ca se vor debloca in 2014. 

                    Dl cons.Mateica-caminele la canalizare care sunt  aduse din ce fonduri se vor monta?Daca 

se deconteaza din bugetul local nu se mai obtin banii de la Fondul de mediu pentru aceste lucrari 

executate.Se poate deconta din factura ceea ce nu este eligibil,cota de 20% din factura. 

                     Dl Salca-se va deconta cota de 20%. 

                     Dl primar-prima transa este stabilita in 15 ianuarie 2014. 

                     Dl cons.ing.Milles-se va  deconta pe baza situatiei de lucrari. 

                     Dl primar-Primaria plateste 20% din valoarea facturii. 

                     Dna cons.ec.Cristea-ce faceti cu restantierii la bugetul local ,personae fizice si juridice? 

                     Dl primar-au fost trimise la toti datornicii somatii de plata,apoi la cei care au venituri s-a 

poprit venitul din pensii sau salarii,sa stiti ca exista preocupare pentru  recuperarea debitelor 

restante.De asemenea mai avem o activitate in plus si anume incasarea impozitul pe venitul agricol si 

virarea acestuia la finante. 

                      Dna cons.ec.Cristea-vreau sa va spun ca toate discutiile pe care le am pe marginea 

bugetului sunt bine intentionate,şi vreau sa fiu informata pentru ca mi se pare ca sumele la lucrari sunt 

supraevaluate. 

                       Dl cons.Mateica-dl prim ministru a promis ca nu se va incasa impozitul pe venitul 

agricol pana in momentul in care nu se vor achita subventiile pentru terenurile agricole! 

                        Dl cons.ing.Boca-dle primar va rog sa luati masuri pe str.Axente Sever la podul peste 

trecerea la vale sunt depozitate pe marginea vaii diferite materiale,carute,cai. 

                         Dl primar-in data de 05 decembrie 2013 se va organiza dezbatere publica pe marginea 

proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014.   

                         Se trece la  punctul 4 de pe ordinea de zi. 

                        Se stabileşte data următoarei şedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş-20 

decembrie 2013.   

                         Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinţă declară lucrările şedinţei închise. 

                         Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal întrun singur exemplar 

 

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      SECRETAR 

              Consilier prof.RUSU OCTAVIAN MIHAI                                  jr.BARA  MARIA 
                  

 


