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                 Încheiat azi 18 decembrie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  

în  şedinţă  de îndată,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.671/16 decembrie  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, 

Giurgiu,Hălălai,Lazăr,Man,Mateica,Milles,Onita,Petruse,Popa,Rusu,lipsesc motivat 4 consilieri 

locali Boca,Crisan,Gorban,Ungur. 

                 La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna ec.Sârb din partea Primăriei oraşului 

Teiuş. 

                 Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dna consilier Cristea Adriana se 

supune la vot preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dna cons.Cristea fară drept de 

vot. 

                  Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi. 

                  Dl viceprimar prezintă ordinea de zi. 

                  1.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 viceprimar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate. 

                  Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

                 Dl viceprimar 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 şerviciu buget finanţe-prezintă raportul compartimentului de 

specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş,s-a rectificat bugetul cu suma de -86,20 mii 

lei,deoarece am primit 100 mii lei de la finante si 9,8 mii lei din sponsorizari cu aceste sume am 

micsorat veniturile bugetului local. 

                  Dna cons.ec.Cristea-sa existe preocupare pentru recuperarea debitelor si incasarea 

acestora,sa nu ne oprim numai la nivelul de somati.Daca micsoram veniturile cu aceasta suma 

atunci pe total o sa avem un grad mai bun de realizare a veniturilor,ceea ce este un lucru bun. 

                   Dna ec.Sarb- şef şerviciu buget finanţe-la impozitul pe teren la persoane juridice am 

scazut pentru ca am pierdut procesul cu CFR-ul si am fost nevoiti sa restituim sumele incasate. 

                   Dl cons.ing.Lazar-sa se incaseze debitele. 

                   Dl cons.Mateica-pe cine nu mai impozitam? 

                  Dna ec.Sarb-sef serviciu buget finante-bugetul de anul acesta a fost fundamentate pe 

baza incasarilor din anul precedent,asa va fi si in acest an. 

                   Dna cons.ec.Cristea-tehnic bugetul pe anul 2014 se va fundamenta pe realizarile din 

2013 ,adica pe incasari. 
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                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 se votează cu 11  voturi pentru 

Cristea,Giurgiu,Halalai,Lazăr,Man,Mateica,Milles,Oniţă,Petruse,Popa,Rusu. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.94/2013. 

                  Dl cons.prof.Rusu-multumim pentru pachetele distribuite copiilor de la scoala,acestia 

au fost foarte multumiti.Valoarea pachetului nu o cunosc. 

                   Dl cons.ing.Milles-care este valoarea pachetului? 

                   Dna cons.ec.Cristea-comparativ cu preturile din market,am estimate valoarea 

pachetului la 21 lei,cu toate adaosurile.Prin Hotararea Consiliului local am aprobat suma de 25 

mii lei din bugetul local si 10 mii lei sunt din sponsorizari,deci total per pachet ar fi trebuit sa fie 

35 lei.Ar trebui sa fie o mai buna colaborare intre Primar si Consiliu local.La Primaria Stremt 

cadourile de Pomul de Craciun s-au dat numai din sponsorizari si consilierii au fost cei care au 

distribuit pachetele.Nu exista respect fata de Consiliu local.Trebuia sa se faca pachete cu 

valoarea de 35 lei si aceasta trebuia respectata.Nu cred ca este in regula .Am inteles ca s-au facut 

mai multe pachete. 

                     Dl cons.ing.Onita-noi am stabilit sa se faca 1000 pachete cu o valoare de 25 

lei/pachet. 

                     Dna cons.ec.Cristea-la anul viitor sa se dea pachete numai din sponsorizari sau sa se 

controleze de noi amanuntit aceasta actiune. 

                     Dl cons.ing.Lazar-primarul a fost in concediu,De ce se bate apropo la PSD?S-a 

batut apropo de ce nu am fost noi consilierii? 

                     Dna cons.ec.Cristea-nu v-am acuzat pe dvs dle Lazar ,numai v-am dat exemplu  

Primaria Stremt,Primarie PSD  exista colaborare stransa intre Primar si Consiliu local. 

                    Dl cons.sing.Popa-acolo majoritatea sunt consilieri PSD. 

                    Dl cons.Man-eu cred ca afirmatia dlui Popa este nefondata. 

                    Dl cons.sing.Popa-la anul viitor sa stabilim noi ce se pune in pachete,pe elemente,nu 

pe povesti,lucruri concrete. 

                    Dna cons.ec.Cristea-faptele sunt facute.Pe viitor sa se procedeze corect.Sa se dea 

respectul cuvenit Consiliului local.Exista comisie de receptie si de analiza a preturilor la 

pachetele pentru pomul de craciun,cu numarul si valoarea pachetelor.Daca se doresc alte tipuri 

de pachete si la alti beneficiari sa le faca pe banii lor si nu pe banii publici. 

                   Dl cons.Petruse-cadouri la copii trebuia sa aprobam. 

                  Dna cons.Cristea-profesorii din scoala au spus ca niciodata nu s-au primit pachete asa 

consistente.  

                   Dl cons.Man-s-a lansat idea ca noi consilierii nu am aprobat banii pentru pomul de 

craciun,ca am diminuat din sumele propuse pentru Pomul de Craciun. 

                   Dl cons.prof.Rusu-pachetele au fost bune,dar eu nu ma indoiesc de loialitatea dnei 

Cristea ,daca spune ca valoarea pachetului este de numai 21 lei si nu de 25 lei,poate nu este in 

regula.La scoala am fost intrebat astazi de catre cei care distribuiau pachetele daca copii trebuie 

sa semneze pentru pachet.Pachetele s-au distribuit la diriginti pe fiecare clasa. 
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              Dl cons.Man-dl Radu in ce calitate va intrebat pe dvs ,dle Rusu?Eu cred ca pe viitor in 

luna noiembrie a fiecarui an ar trebui sa se solicite oferte de pret pentru pachetele pentru Pomul 

de Craciun de la mai multi distribuitori. 



              Dl cons.Petruse-cate pachete s-au facut? 

              Dl cons.Man-dna contabila ,cine a stabilit in Primarie numarul de pachetele si valoarea 

acestora?       

              Dna cons.ec.Sarb-va rugam sa solicitati in scris aceste informatii si vi se vor comunica. 

              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 ec.CRISTEA ADRIANA MARIANA                             jr.BARA  MARIA 

       

              
                 

 

 

 

 

 


