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                 Încheiat azi 28 octombrie 2013,cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.542/22 octombrie  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,dna Faur,dl Colev,dl 

Vass din partea Primăriei oraşului Teiuş. 

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

data de 30 septembrie 2013,nefiind obiecţii dna secretar supune la vot procesul verbal,se votează cu 15 

voturi pentru. 

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

din data de 09  octombrie 2013. 

                 Dna cons.ec.Cristea-are două obiecţii la procesul verbal din 09 octombrie 2013,solicită să se 

consemneze corect că dl primar a spus că din sumele prevăzute la iluminatul public s-a achitat şi focul 

de artificii la Zilele orasului.Apoi să se menţioneze corect ce a spus dl primar ,că lucrarea de la 

blocurile A1,2 de amenajare cu dale nu o vom face încă pentru că va trece canalizarea şi se va sparge 

drumul din nou,şi se vor reamenaja trotuarele în zona Lukoil pe str.Decebal,unde dorim să mutăm 

staţia de autobus.De asemnea vreau ca în urma supunerii la vot a fiecărei hotărâri să se menţioneze 

cine a votat pentru,împotrivă şi cine s-a abţinut şi care dintre consilierii locali sunt în conflict de 

interese în problema supusă dezbaterii. 

                  Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local oraş Teiuş din data de 09 

octombrie 2013 a fost completat cu aceste obiecţii şi a fost supus la vot cu obiecţiile aduse de dna 

consilier Cristea şi se votează procesul verbal cu 15 voturi pentru. 

                 Se propune preşedinte de şedinţă în ordine alfabetică dl consilier Petruse Adam se supune la 

vot preşedintele de şedinţă se votează cu unanimitate,dl cons.Petruse 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 aprobarea contului de executie bugetara la 30.09.2013 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  3.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local oras Teius nr.4/2013 

privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 in anul 2013 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  4.Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului local de organizarea, autorizarea si 

amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului Teius 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  5.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea si tinerea 

evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii in orasul Teius          

                  -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 

Apa Alba 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  7.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local oras Teius nr.01/2013 

privind impozitele si taxele locale 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 



                  8.Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii 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 

                  9.Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea indicatorilor tehnico economici pentru 

obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri comunale in satul Beldiu” faza Studiu de fezabilitate  

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  10.Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea reactualizarii Studiului de fezabilitate si 

a proiectului tehnic pentru lucrarea”Reabilitare drumurile locale din orasul Teius” 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  11.Proiect de hotarare privind participarea orasului Teius la programul National de 

Dezvoltare locala ,Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor,domeniul specific” 

Reabilitarea /modernizarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local,respective drumuri comunale si/sau 

drumuri publice din interioriul localitatilor cu proiectele “reabilitare drumuri in orasul Teius si 

Reabilitare drumuri comunale si strazi locala in localitate Beldiu 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  12.Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati in anul 2013 personalului SVSU din 

orasul Teius 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  13.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius in 

trimestrul III 2013 

                  14.Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei 

in perioada 17.07.2013-21.10.2013 

                  15.Probleme curente  



                 16.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna noiembrie  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. 

                 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. 

                 Dna cons.ec.Cristea-în comisia economica am propus două amendamente la proiectul de 

hotărâre privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli şi anume: 

                  1.majorarea cu 20 mii lei a sumei repartizate Liceului Teoretic Teiuş,sumă obţinută prin 

diminuarea cu 10 mii a cheltuielilor cu pomul de crăciun şi cu 10 mii a cheltuielilor cu ornamentele 

având în vedere că la şedinţa precedent s-a solicitat 12 mii lei pentru ornamente. 

                  2.din informaţiile noastre costul pentru montarea unui mp de dale este între 15-50 lei în 

funcţie de complexitatea lucrării.Din calcul rezultă că firma care execută dalarea în curtea Şcolii 

generale,practică un preţ de 42-45 lei-mp.Complexitatea acestei lucrări nu este foarte mare având în 

vedere că terenul este plan,decopertările sunt puţine,surafaţa este mare,propunem rediscutarea tarifului 

în scopul încadrării în bugetul aprobat de 102 mii lei(80+20).Totodată trebuie ţinut cont că dalele de pe 

cele două alei se pot folosi. 

                  Dl primar-nelămuririle pe care le aveaţi faţă de bugetul prezentat trebuiau discutate în şedinţa 

comisiei economice,trebuia să ne invitaţi la şedinţa comisiei şi să lămurim lucrurile.Legat de 

contractarea lucrărilor aceasta este treaba executivului.     

                  Dl cons.prof.Rusu-ar fi bine ca lucrarea de la şcoala să se poată executa. 

                  Dl primar-da, să se facă, dar în condiţii calitative.  

                  Dna cons.ec.Cristea-noi am propus suplimentare 20 mii lei la lucrări la şcoală,prin 

diminuarea cu 10 mii lei a cheltuielilor cu pomul de crăciun şi 10 mii lei de la iluminatul ornamental. 

                 Dl primar-suma alocată şcolii este suficientă pentru a termina prima parte a lucrării  de la 

şcoală.La anul dorim să amenajăm la şcoala generală un muzeu etnografic şi atunci vom finaliza 

ameanjarea întregii zone.Cu 20 de mii lei nu putem finaliza integral lucrarea de la şcoală. 

                 Dna cons.ec.Cristea-dl preşedinte vă rog să supuneţi la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul formulat de comisia economică. 

                 Dl cons.Man-să fim lămuriţi de serviciul financiar contabil din primărie legat de sume de 

preţuri şi de unde ar putea fi luaţi aceşti 20 mii lei pentru a fi transferaţi la şcoală. 

                 Dl cons.Mateica-nu intră în atenţia administraţiei locale finalizarea lucrării de la şcoală?  Ce 

sume sunt cuprinse în buget la pomul de crăciun şi la iluminatul ornamental? 



                 Dl cons.Man-încadrarea în bugetul aprobat este problema executivului. 

                 Dna cons.ec.Cristea-la şedinţa de rectificare anterioară aţi solicitat 12 mii lei la iluminat 

ornamental şi acum solicitaţi 30 mii lei! 

                 Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-la sumele pentru iluminatul ornamental şi pomul de 

crăciun ne-am orientat după sumele aprobate în bugetul anului trecut. 

                 Dl ing.Salcă-şef  serviciu tehnic-nu se poate impune,cu o anumită sumă să se finalizeze o 

anumită lucrare.Noi negociem,economisim sume la bugetul local,refolosim şi dalele vechi la lucrarea 

de la şcoală dar nu putem impune preţurile de achiziţie la firme. 

                  Dna cons.ec.Cristea-am calculate cu 75 lei/mp de dalare. 

                  Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic-dacă nu se poate realize întreaga lucrare cu această sumă? 

                  Dl cons.prof.Rusu-dacă se va amenaja şi Muzeul etnografic la şcoală ,cred că şi zona 

respectivă va fi altfel gândită. 

                  Dl cons.Mateica-să diminuăm sumele de la pomul de crăciun,acolo se pot obţine sume şi din 

sponsorizări. 

                  Dl primar-ne-am orientat după bugetul aprobat pentru pomul de crăciun de anul trecut şi de 

acum 2 ani.Vreau să vă spun că nu putem termina lucrarea la şcoală cu aceşti bani şi timpul este foarte 

scurt. 

                   Dna cons.ec.Cristea-banii din buget au fost folosiţi în alte părţi,la alte lucrări decât cele 

aprobate de noi,fără ca noi să fim informaţi.Să se supună la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamente.Majorare 20 mii lei la şcoală pentru dalare,prin diminuarea cu 10 mii lei a cheltuielilor 

cu iluminatul ornamentaul si 10 mii lei de la Pomul de crăciun. 

                   Dl primar-să se consemneze în procesul verbal propunerea de rectificare şi unde se 

diminuează cheltuielile,la pomul de crăciun şi la iluminat ornamental. 

                   Dl cons.Crişan-să se ia de la alte lucrări banii. 

                   Dna ec.Sârb-şef serviciu buget finanţe-de la lucrarea de investiţie apă Beldiu. 

                   Dna cons.ec.Cristea-aceste sume se pot transfera doar la alte lucrări de investiţii. 

                   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 în forma prezentată de dl primar se votează cu 3  

voturi pentru Lazar,Popa,Ungur şi 12 voturi împotrivă Boca,Cristea,Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai, 

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

                   Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2013 cu amendamentul comisiei economice respectiv 

majorarea cu 20 mii lei a sumei repartizate la Liceul teoretic Teius,prin diminuarea cu 10 mii lei a 

cheltuielilor cu pomul de crăciun şi cu 10 mii lei a cheltuielilor cu ornamentele de crăciun se votează 

cu 12 voturi pentru Boca,Cristea,Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai, Man,Mateica, Milles 

,Petruse,Rusu,Oniţă şi 3 abţineri Lazar,Popa,Ungur. 



                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.76/2013. 

                  Se trece la  punctul 2 de pe ordinea de zi. 

                 Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

executie bugetara la 30.09.2013 

                 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-prşedinta comisiei economice-nu am avizat acest proiect de hotărâre din 

următoarele motive: 

                  1.contractarea lucrărilor prin negociere directă,fără a se utilize sistemul electronic de achiziţii 

publice,favorizează supraevaluarea costurilor lucrărilor,dovada este bugetul pe anul 2013 în cadrul 

căruia lucrările finalizate sunt la valori mai mari,în detrimental altor lucrări bugetate. 

                  2.împărţirea unei lucrări pe componente adică:material,transport,decopertare,execuţie, 

contribuie la denaturarea informaţiilor din contul de execuţie şi nu putem afirma că banul public este 

cheltuit eficient. 

                   3.solicităm introducerea unui Regulament intern de achiziţii publice,în scopul eliminării 

deficienţelor mai sus menţionate şi de a contribui la utilizarea raţională şi eficientă a resurselor 

financiare. 

                   4.atenţionăm că gradul de realizare a veniturilor este de 89% ,ceea ce impune intensificarea 

activităţii de recuperare a debitelor sau o rectificare în minus în luna următoare,cu scopul de a atinge 

pragul de 97%. 

                   Dl cons.ing.Boca-nu sunt de acord cu aprobarea de către Consiliul local a unui regulament 

de achiziţii,pentru ca apoi Consiliul local să poarte întreaga răspundere.Achiziţiile publice sunt 

reglementate prin lege şi sunt alte autorităţi care verifică legalitatea acestora. 

                    Dna cons.ec.Cristea-multe Primării au aprobate astfel de regulamente de achiziţii.Verificaţi 

pe site-ul primăriilor.Este o propunere şi cred că ar fi un ajutor pentru cei din executive care se ocupă 

de achiziţii.Dacă nu se doreşte este treaba executivului.Era doar o propunere de lucru pe viitor ,dar nu 

este nici o problem dacă nu se doreşte aprobarea unui regulament de achiziţii. 

                 Dl primar-respectăm legea achiziţiilor publice. 

                 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 30.09.2013 este majoritatea consilierilor în funcţie. 

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

executie bugetara la 30.09.2013se votează cu 11 voturi pentru 

Boca,Crisan,Halalai,Lazar,Man,Mateica, Oniţă,Popa,Petruse,Rusu,Ungur,2 abţineri Milles ,Giurgiu şi 

2 voturi împotrivă Cristea.Gorban. 



                 Dl cons.prof.Giurgiu-eu m-am abţinut datorită faptului că semnez şi procesele verbale de 

recepţie a lucrărilor. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.77/2013. 

                  Se trece la  punctul 3 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local oras Teius nr.30/2013 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 

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. 

                 Dna secretar-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.4/2013 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 in 

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.30/2013 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2012 

in anul 2013 se votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea,Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai, Lazar,Man, 

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

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.78/2013. 

                  Se trece la  punctul 4 de pe ordinea de zi. 

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

regulamentului local de organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza 

orasului Teius. 

                  Dl ing.Colev-şef serviciu amenajarea teritoriului şi urbanism-prezintă raportul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei.   

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea regulamentului 

local de organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului Teius este 

majoritatea consilierilor în funcţie. 

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului 

local de organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului Teius se 



votează cu 15 voturi pentru Boca,Cristea,Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai, Lazar,Man, Mateica,Milles, 

Oniţă,Popa, Petruse,Rusu,Ungur. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.79/2013. 

                 Se trece la  punctul 5 de pe ordinea de zi. 

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

Regulamentului pentru inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista 

obligativitatea inmatricularii in orasul Teius   . 

                 Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

Primăriei.   

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Regulamentului 

pentru inregistrarea  si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii 

in orasul Teius  este majoritatea consilierilor în funcţie. 

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru inregistrarea  si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista 

obligativitatea inmatricularii in orasul Teius se votează cu 15 voturi pentru 

Boca,Cristea,Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai, Lazar,Man, Mateica,Milles, Oniţă,Popa, 

Petruse,Rusu,Ungur. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.80/2013. 

                  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 Apa Alba. 

                 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-comisia economică solicită prezentarea de către compartimentul de 

specialitate din Primărie a unei situaţii centralizatoare cu toate asociaţiile din care face parte Consiliul 

local oraş Teius,cuantumul cotizaţiilor şi ce avantaje am avut în urma asocierii. 

                 Dna secretar-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 Apa Alba 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 Apa Alba se votează cu 15 voturi pentru Boca, Cristea , 

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

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.81/2013. 

                  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. 

                 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 secretar-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 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 se votează cu 15 voturi 

pentru Boca, Cristea , Crisan,Giurgiu,Gorban,Halalai, Lazar,Man, Mateica,Milles, Oniţă,Popa, 

Petruse, Rusu, Ungur. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.82/2013. 

                  Se trece la  punctul 8 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea delegarii 

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 Vass-consilier juridic în cadrul Primăriei oraşului Teiuş - 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 cons.ing.Lazar-preţul cum se stabileşte? 

                Dl Vass-consilier juridic-preţul se va stabili din negociere,după licitaţie,pentru persoane fizice 

şi persoane juridice,din oferta depusă. 

                Dl primar-preţul va fi stabilit la m.c. pe baza ofertelor. 



                Dl cons.ing.Lazar-să fie stabilite câteva puncte de colectare selectivă a deşeurilor menajere. 

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

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea delegarii 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 aprobarea delegarii 

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 15 voturi pentru Boca, Cristea , Crisan, Giurgiu , 

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

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.83/2013. 

                  Se trece la  punctul 9 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea si 

insusirea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri comunale 

in satul Beldiu” faza Studiu de fezabilitate. 

                 Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

Primăriei.   

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea si insusirea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri comunale in satul 

Beldiu” faza Studiu de fezabilitate este majoritatea consilierilor în funcţie. 

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea si insusirea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri comunale in satul 

Beldiu” faza Studiu de fezabilitate se votează cu 15 voturi pentru Boca, Cristea , Crisan, Giurgiu , 

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

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.84/2013. 
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                  Se trece la  punctul 10 de pe ordinea de zi. 



                  Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea si 

insusirea reactualizarii Studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru lucrarea”Reabilitare 

drumurile locale din orasul Teius”. 

                 Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

Primăriei.   

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea si insusirea 

reactualizarii Studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru lucrarea”Reabilitare drumurile 

locale din orasul Teius” este majoritatea consilierilor în funcţie. 

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea si insusirea 

reactualizarii Studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru lucrarea”Reabilitare drumurile 

locale din orasul Teius” se votează cu 15 voturi pentru Boca, Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban , 

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

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.85/2013. 

                  Se trece la  punctul 11 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind participarea orasului 

Teius la programul National de Dezvoltare locala ,Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si 

oraselor,domeniul specific” Reabilitarea /modernizarea drumurilor publice clasificate si incadrate in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local,respective 

drumuri comunale si/sau drumuri publice din interioriul localitatilor cu proiectele “reabilitare drumuri 

in orasul Teius si Reabilitare drumuri comunale si strazi locala in localitate Beldiu. 

                 Dl ing.Salcă-şef serviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

Primăriei.   

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind participarea orasului Teius 

la programul National de Dezvoltare locala ,Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si 

oraselor,domeniul specific” Reabilitarea /modernizarea drumurilor publice clasificate si incadrate in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local,respective 

drumuri comunale si/sau drumuri publice din interioriul localitatilor cu proiectele “reabilitare drumuri 

in orasul Teius si Reabilitare drumuri comunale si strazi locala in localitate Beldiu este majoritatea 

consilierilor în funcţie. 



                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind participarea orasului Teius 

la programul National de Dezvoltare locala ,Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si 

oraselor,domeniul specific” Reabilitarea /modernizarea drumurilor publice clasificate si incadrate in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local,respective 

drumuri comunale si/sau drumuri publice din interioriul localitatilor cu proiectele “reabilitare drumuri 

in orasul Teius si Reabilitare drumuri comunale si strazi locala in localitate Beldiu se votează cu 15 

voturi pentru Boca, Cristea , Crisan, Giurgiu , Gorban , Halalai,Lazar,Man, Mateica,Milles, 

Oniţă,Popa, Petruse  Rusu, Ungur. 

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.86/2013. 

                  Se trece la  punctul 12 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea unor 

facilitati in anul 2013 personalului SVSU din orasul Teius. 

                 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-să se aprobe criterii şi proceduri şi la scutirile sau reducerile de impozite 

şi taxe locale pe anul 2014. 

                 Dl cons.ec.Groban-să se acorde reduceri la impozite şi taxe locale şi la cei care au efectuat 

lucrări de reabilitare termică a locuinţelor. 

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind acordarea unor facilitati in 

anul 2013 personalului SVSU din orasul Teius este majoritatea consilierilor în funcţie. 

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilitati in 

anul 2013 personalului SVSU din orasul Teius se votează cu 15 voturi pentru Boca, Cristea , Crisan, 

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

                  Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.87/2013. 

                  Se trece la  punctul 13 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local 

oras Teius in trimestrul III 2013 

                  Se trece la  punctul 14 de pe ordinea de zi. 

                  Dna secretar prezintă Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul 

Oficial al Romaniei in perioada 17.07.2013-21.10.2013 

                   Se trece la  punctul 15 de pe ordinea de zi.-probleme curente. 



                   Dl cons.ec.Gorban-legat de şedinţa de astăzi vreau să vă spun că principala preocupare a 

comisiei economice a fost şi este de a obţine economii la lucrările ce se execută şi cred că şi interesul 

primăriei este acesta,reducerea preţului la achiziţii.Ne concentrăm pe problemele de ordin economic. 

                   Dl primar-să se facă economii dar nu în detrimentul altor activităţi. 

                   Se trece la  punctul 16 de pe ordinea de zi 

                   Se stabileşte data următoarei şedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş-25 noiembrie 

2013.   

                 Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinţă declară lucrările şedinţei închise. 

                 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal întrun singur exemplar 
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                    Consilier PETRUSE ADAM                                       jr.BARA  MARIA 

                  


