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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocat în ședință ordinară în data de 27 noiembrie 

2019,ora 11,00 prin Dispoziţia Primarului nr.445/21 noiembrie 2019,la Casa de Cultura a orașului 

Teiuș,sala de sedinte,sedinta publica. 

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

Boţan , Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruța,Popa, 

Sularea,Ungur. 

             La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Raț,dl Vass din partea Primăriei oraşului 

Teiuş. 

             Se supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate-15 voturi pentru Achimescu, Boţan, 

Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu, Hariton,Lazar,Mateica, Milles,Opruța,Popa, Sularea , 

Ungur . 

             În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.52/2003 , legea privind transparenţa 

decizională în administraţia publică,am întocmit prezenta minută.În şedinţa ordinară a Consiliului local 

din 27 noiembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99. 

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.445 din 21 noiembrie 

2019. 

             La şedinţa Consiliului local au participat un număr de 15 consilieri din totalul de 15. 

             Hotărârea Consiliului local nr.89-privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 

31 octombrie 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 consilieri (Achimescu, 

Botan,Cernau, Crisan C,Crisan I,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica, Milles,Opruța,Popa ,Sularea 

,Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.90-privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 

consilieri (Achimescu, Botan,Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Giurgiu,Hariton , Lazar , Mateica,Milles 

,Opruța ,Popa,Sularea,Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.91- privind aprobarea modificării organigramei, statului de 

funcţii și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş a fost adoptată 

în urma votului favorabil a unui număr de 15 consilieri(Achimescu,Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan 

Ioan ,Florea,Giurgiu, Hariton,  Lazar, Mateica, Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur). 

             Hotărârea Consiliului local nr.92- privind aprobarea calendarului târgurilor și piețelor în orașul 

Teiuș pe anul 2020 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 consilieri.( Achimescu 

,Boţan,Cernau, Crisan C, Crişan Ioan, Florea,Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica,Milles ,Opruța ,Popa, 

Sularea,Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.93- privind atribuire teren proprietarilor de construcții potrivit 

prevederilor Legii nr.18/1991,republicata,legea fondului funciar a fost adoptată în urma votului 

favorabil a unui numar de 15 consilieri (Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, 

Giurgiu,Hariton,Lazăr,Mateica ,Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur). 

                  Hotărârea Consiliului local nr.94- privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare la Compartimentului funcțional Direcția de asistență socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 



consilieri (Achimescu , Boţan , Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica, 

Milles, Opruța , Popa , Sularea,Ungur) 

                 Hotărârea Consiliului local nr.95- privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale la nivelul orașului Teiuș,județul Alba,pentru perioada 2019-2024 a fost adoptată în urma votului 

favorabil a unui numar de 15 consilieri (Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, 

Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica ,Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur). 

                 Hotărârea Consiliului local nr.96- privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă 

de 3 luni-decembrie 2019-februarie 2020 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 

consilieri (Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica 

,Milles, Opruța ,Popa , Sularea,Ungur). 

                 Hotărârea Consiliului local nr.97- privind aprobarea modificării punctelor 11 si 13 din anexa 

la Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.34/2019 privind aprobarea programului manifestărilor 

cultural-artistice,sociale si educative ce se vor desfășura în oraşul Teiuş în anul 2019 a fost adoptată în 

urma votului favorabil a unui numar de 15 consilieri (Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan 

Ioan,Florea, Giurgiu , Hariton, Lazăr ,Mateica ,Milles, Opruța ,Popa , Sularea,Ungur). 

                Hotărârea Consiliului local nr.98- privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanță, asistenţă și de reprezentare a UAT oraşul Teiuş a fost adoptată în urma votului favorabil a 

unui numar de 15 consilieri (Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, 

Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica ,Milles, Opruța ,Popa , Sularea,Ungur). 

                Hotărârea Consiliului local nr.99- privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 

școlare în semestrul I al anului școlar 2019-2020 cu modificări respectiv aprobare cuantum burse 

școlare pe an școlar și număr burse școlare pe semestrul I an școlar 2019-2020 a fost adoptată în urma 

votului favorabil a unui numar de 15 consilieri (Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan 

Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica ,Milles, Opruța ,Popa , Sularea,Ungur). 

 

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

                                                                                     Teiuş,03 decembrie  2019 

 

 

                         PRIMAR                                                               SECRETAR 

         Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                               BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


