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        Încheiat azi 15 iulie 2019,ora 9,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  şedinţă  

extraordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.272/11 iulie 2019,la sediul Primăriei oraşului 

Teiuş,sedinţă publică. 

         Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 11 consilieri  Achimescu, Boţan, 

Crişan Ioan,Florea,Hariton,Lazăr,Mateica,Opruţa, Popa, Sularea,Ungur lipsesc 4 consilieri  locali 

Cernau,Crisan C,Giurgiu,Milles. 

          La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Rat  din partea Primăriei oraşului Teiuş și dl 

Crișan,cetățean oraș Teiuș. 

          Preşedinte de şedinţă este dl consilier Ungur Mihai ales prin Hotărârea Consiliului local oraş 

Teiuş nr.39 din 23 mai 2019 pe o perioadă de trei luni,respectiv iunie-august 2019. 

         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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 

2019 

         -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

         a)raportul compartimentului de specialitate 

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare,transport și depozitare a deșeurilor 

menajere la persoane fizice în orașul Teiuș și localitățile componente 

         -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

         a)raportul compartimentului de specialitate 

         Dl primar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate. 

         Dna secretar inainte de a trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi,vreau 

sa va aduc la cunostinta prevederile art.228 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ si pun in vedere consilierilor locali care considera ca au conflict de interese in 

problemele supuse dezbaterii sa anunțe acest lucru la începutul ședinței și să nu participe la vot la 

problemele respective.Hotararile Consiliului local adoptate cu incalcarea acestor prevederi legale sunt 

nule de drept. 

       Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

       Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Teiuș pe anul 2019 

       Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

Primăriei orașului Teiuș.Am majorat creditele cu suma de 150 mii lei,pentru acoperirea serviciilor de 

salubrizare și la Liceul Teoretic s-a solicitat o rectificare de 3,5 mii lei transferați de la art.20.01.03 la 

art.20.30.30 . 

       Se prezintă dl cons.Milles,prezenți 12 consilieri. 
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               Dna secretar -în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Teiuș pe anul 2019 este majoritatea absolută a consilierilor în funcţie 

                Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 se votează cu 12 voturi pentru Achimescu, Boţan, 

Crişan Ioan,Florea,Hariton,Lazăr ,Mateica,Milles,Opruţa, Popa, Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.54/2019 

               Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

               Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare,transport și 

depozitare a deșeurilor menajere la persoane fizice în orașul Teiuș și localitățile componente 

               Dna Rat-sef serviciu buget finante -prezintă raportul compartimentului de specialitate din 

cadrul Primăriei orașului Teiuș. 

               Dl primar-problema gunoiului se cunoaște,dar vă rog să informați corect populația că nu 

Primăria sau Consiliul local este de vină pentru situația creată,noi nu am dorit acest lucru,s-a incercat 

denaturarea acestei situatii ca primarul si Consiliul local nu isi fac treaba si ca Primaria nu a facut 

contract de colectare a deseurilor,ceea ce este o aberatie.Noi dorim sa se colecteze gunoiul si ne facem 

treaba.Societatea Financiar Urban din motive economice nu a reusit sa colecteze  intreaga cantitate de 

gunoi si vom relua colectarea deseurilor menajere cu SC Polaris,la pret accesibil de 12,41 

lei/persoana/luna.Rampa de la Galda nu este finalizata si firma care a licitat lotul I isi va incepe 

contractul numai cand groapa de la Galda va deveni operationala.Sa explicam corect cetatenilor aceasta 

problema,care repet nu este a primarului sau a Consiliului local si sa constinetizam cetatenii pentru 

colectarea selectiva a deseurilor menajere.Contractul cu Polaris este  incheiat conform Legii achizitiilor 

pentru o valoare de 1oo mii lei,aproximativ 2 luni.Pentru noi Primarie nu este o bucurie sa incasam 

gunoiul,din contra este un deranj foarte mare. 

                Dna secretar - în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii  privind aprobarea tarifului de colectare,transport și depozitare a 

deșeurilor menajere la persoane fizice în orașul Teiuș și localitățile componente este majoritatea absoluta 

a consilierilor în funcţie. 

                Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de 

colectare,transport și depozitare a deșeurilor menajere la persoane fizice în orașul Teiuș și localitățile 

componente se votează cu 12 voturi pentru Achimescu,Boţan,Crişan Ioan,Florea,Hariton,Lazăr ,Mateica 

Milles,Opruţa, Popa,Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.55/2019. 

               Dl Crișan Cristian-eu am postat pe facebook că nu s-a ridicat gunoiul de la noi de la Rusalii,la 

blocuri IAS s-a ridicat și la noi nu.Legat de colectarea selectivă să se dea la oameni saci pentru 

colectarea selectivă(carton,plastic). 

               Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

               Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.  
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