
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

NR.16128/2019 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

        Încheiat azi 27 noiembrie 2019,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.445/21 noiembrie 2019,la Casa de cultura a 

orasului Teius,sala de sedinte,sedinţă publică. 

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

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

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

dl prof.Pintea,directorul Liceului Teoretic Teiuș,dl Micu ,comandantul Poliției orașului Teiuș. 

          Preşedinte de şedinţă este dl consilier Hariton Paul Lucian ales prin Hotărârea Consiliului local 

oraş Teiuş nr.65 din 29 august 2019 pe o perioadă de trei luni,respectiv septembrie-noiembrie 2019. 

         Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi. 

         Dl primar prezintă ordinea de zi. 

1.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței publice „ordinare” a Consiliului 

Local al orașului Teiuș din data de 31.10.2019. 

  Redactat : Bara Maria,secretarul orașului Teiuș. 

            2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe 

anul 2019  

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

             Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism,Comisiei de specialitate 

nr.3 juridică şi de disciplină  

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a 

numărului de personal din aparatul de specialitate a primarului oraşului Teiuş  

            -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

 Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism, Comisiei de specialitate 

nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii ,Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină   

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului targurilor si pietelor in orasul Teius pe anul 

2020 

            -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

            Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism Comisiei de specialitate 

nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii 

            5.Proiect de hotărâre privind atribuire teren proprietarilor de construcții potrivit prevederilor 

Legii nr.18/1991,republicata,legea fondului funciar 

               -inițiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile  

             Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină  
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             6.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al 

compartimentului functional- Directia de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Teius 

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

             Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, 

activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,Comisiei de specialitate nr.3 

juridică şi de disciplină  

             7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 

orașului Teiuș,județul Alba,pentru perioada 2019-2024                                 

                -inițiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile  

                Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, 

activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii  și Comisiei de specialitate 

nr.3 juridică şi de disciplină   

             8.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni( 

decembrie 2019-februarie 2020) 

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

             Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină  

             9.Proiect de hotărâre 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 

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

            Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism, Comisiei de specialitate 

nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii ,Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină   

             10.Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, 

asistenţă și de reprezentare a UAT oraşul Teiuş  

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

             Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism,Comisiei de specialitate 

nr.3 juridică şi de disciplină   

             11.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare în 

semestrul I al anului școlar 2019-2020 

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

            Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism, Comisiei de specialitate 

nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii ,Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină   

            12.Comunicare incheiere finala camera de consiliu Curtea de apel Pitesti dosar civil 

5756/109/2016 

            -prezintă primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

            13.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consilului local oras Teius in trim.III 

al anului 2019 

             -prezinta primar dr.ing.Halalai Mirel Vasile 

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

perioada 17 iulie 2019-18 noiembrie 2019  

            15.Probleme curente  

            16.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna decembrie 2019. 



                                                                        -3- 

 

          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. 

           Dl primar-înainte de a trece la discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi cu permisiunea 

dvs să dăm cuvântul dlui Micu comandantul Poliției orașului Teiuș.Consiliul local al orașului Teiuș 

este de acord cu unanimitate. 

           Dl subcomisar Micu-comandant Poliția orașului Teiuș-incepând cu data de 1 octombrie 2019 

ocup funcția de șef al Poliției orașului Teiuș.Vreau să vă prezint câteva date din situația 

operativă,Poliția asigură un climat de ordine publică si siguranța cetățenilor.Au fost înregistrate un 

număr de 172 de infracțiuni(de lovire,furt,de altă natură-vătămare corporală din culpă,distrugere). 

Accidente grave au fost 2 la nivelul orașului Teiuș-care au avut ca și cauze depășirea neregulamentară 

și alt caz stare de oboseală,accidente ușoare au fost un număr de 10,având ca și cauze-neacordare 

prioritate,depășiri.Suntem preocupați în permanență pentru asigirarea siguranței cetățenilor,prevenirea 

violenței domestice.Avem o bună colaborare cu Primăria și cu Poliția locală. 

           Dl cons.Crișan I-statistica arată bine,dar vreau să vă întreb câte dosare aveți la nivelul orașului 

Teiuș nerezolvate cu o vechime mai mare de 1 an și care este cel mai vechi dosar? 

           Dl subcomisar Micu-dosarele cu autor necunoscut,după un an se clasifică și apoi se prescriu în 

termenele prevăzute de lege.Pe judiciar avem vreo 30 de dosare și un singur lucrător, pe ordine publică-

30 dosare cu 2 lucrători. 

           Dl cons.Cernău-la dosarele cu autor necunoscut ,de ce se procedează atât de ușor? Ar trebui și în 

oraș să montăm mai multe camere de luat vederi. 

           Dl subcomisar Micu-trebuie ținută legătura cu persoana vătămată.Încărcătura mare  pe lucrător 

este o cauză,dar ei încearcă să rezolve cu operativitate toate cauzele,există situații unde puterile sunt 

limitate. 

           Dl primar-mulțumesc dlui comandant pentru prezența la ședința Consiliului local.   

           Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

           Dna secretar prezinta procesul verbal al sedinte ordinare a Consiliului local oraş Teiuş din data 

de 31 octombrie 2019, nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

          Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.89/2019 

           Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

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

orasului Teius pe anul 2019 . 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș .Avem o suplimentare cu 8,5 mii la 

venituri din sponsorizări. 

           Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

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

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al orasului Teius pe anul 2019 este majoritatea absolută a consilierilor in functie. 

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

venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2019 cu suplimentarea de 8,5 mii lei sponsorizari se  
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votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau, Crisan C,Crişan Ioan ,Florea, Giurgiu, Hariton, 

Lazar,Mateica,Milles,Opruta,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.90/2019. 

            Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de 

funcţii şi a numărului de personal din aparatul de specialitate a primarului oraşului Teiuş  

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

           Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

           Dl cons.Achimescu-președintele comisiei de protecție socială-prezintă avizul comisiei de 

protecție socială. 

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

           Dl cons.Cernău-coeficientul de 3,45 este maxim sau până la 3,45? 

           Dl primar-coeficient fix 3,45.Cu 25.11.2019 mai avem angajat un asistent personal,locuri 

vacante ramase 3.  

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea modificării organigramei, statului 

de funcţii şi a numărului de personal din aparatul de specialitate a primarului oraşului Teiuş  este 

majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

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

organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal din aparatul de specialitate a primarului 

oraşului Teiuş se votează cu 15 voturi pentru Achimescu , Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan Ioan ,Florea 

Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica,Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.91/2019. 

            Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea calendarului targurilor si pietelor in 

orasul Teius pe anul 2020 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

           Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

           Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei de 

protectie sociala. 

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea calendarului targurilor si pietelor 

in orasul Teius pe anul 2020 este majoritatea simpla a consilierilor prezenti. 

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

targurilor si pietelor in orasul Teius pe anul 2020 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan, 

Cernau,Crișan Cornel, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica,Milles,Opruța,Popa, Sularea 

Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.92/2019. 

            Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind atribuire teren proprietarilor de construcții 

potrivit prevederilor Legii nr.18/1991,republicata,legea fondului funciar 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

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

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind atribuire teren proprietarilor de construcții  
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potrivit prevederilor Legii nr.18/1991,republicata,legea fondului funciar este majoritatea absolută a 

consilierilor in functie. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind atribuire teren proprietarilor 

de construcții potrivit prevederilor Legii nr.18/1991,republicata,legea fondului funciar se votează cu 15 

voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau,Crișan C,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu , Hariton, Lazar, Mateica  

Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur   

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.93/2019. 

            Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare al compartimentului functional- Directia de asistenta sociala din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teius 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

           Dl cons.Achimescu-președintele comisiei de protecție socială prezintă avizul comisiei de 

protecție socială. 

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

           Dna secretar-indreptare eroare la proiectul de hotarare ducerea la indeplinire compartiment 

funcțional-direcția de asistență socială și nu compartiment reurse umane,personal salarizare. 

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind privind aprobarea regulamentului de 

organizare si functionare al compartimentului functional- Directia de asistenta sociala din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orasului Teius este majoritatea absoluta a consilierilor in functie 

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

organizare si functionare al compartimentului functional- Directia de asistenta sociala din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orasului Teius cu modificările solicitate se votează cu 15 voturi 

pentru Achimescu, Boţan,Cernau,Crișan Cornel, Crişan Ioan,Florea,Giurgiu , Hariton,Lazar, Mateica, 

Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.94/2019. 

            Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale la nivelul orașului Teiuș,județul Alba,pentru perioada 2019-2024                                . 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei protecție socială-prezinta avizul comisiei de protecție 

socială.     

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

            Dna secretar-indreptare eroare materiala din strategie anul 2014-corectat cu 2024. 

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul orașului Teiuș,județul Alba,pentru perioada 2019-2024                                

este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

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

dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Teiuș,județul Alba,pentru perioada 2019-2024                                

se votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau,Crișan Cornel, Crişan Ioan,Florea,Giurgiu , 

Hariton,Lazar, Mateica,Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș aprobă Hotărârea nr.95/2019. 
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            Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o 

perioada de 3 luni( decembrie 2019-februarie 2020) 

            Dl Vass-consilier juridic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

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

            Dl consilier Lazar-propun președinte de ședință pe dl consilier Cernău. 

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o 

perioada de 3 luni( decembrie 2019-februarie 2020) este majoritatea simpla a consilierilor prezenti. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de 

sedinta pentru o perioada de 3 luni( decembrie 2019-februarie 2020),dl consilier Cernău Dorin se 

votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau,Crișan Cornel, Crişan Ioan,Florea,Giurgiu , 

Hariton,Lazar, Mateica, Milles, Opruța,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș aprobă Hotărârea nr.96/2019. 

            Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre 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 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.    

            Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei protecție socială-prezinta avizul comisiei de protecție 

socială.     

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

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii 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                                

este majoritatea absolută a consilierilor în funcție. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre 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 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau,Crișan Cornel, Crişan 

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

            Consiliul local oraș Teiuș aprobă Hotărârea nr.97/2019. 

            Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanță, asistenţă și de reprezentare a UAT oraşul Teiuş. 

            Dl Vass-consilier juridic-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.    

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

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice 

de consultanță, asistenţă și de reprezentare a UAT oraşul Teiuş este majoritatea absolută a consilierilor 

în funcție. 
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           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de 

servicii juridice de consultanță, asistenţă și de reprezentare a UAT oraşul Teiuş se votează cu 15 voturi 

pentru Achimescu,Boţan, Cernau,Crișan Cornel, Crişan Ioan,Florea,Giurgiu , Hariton,Lazar, Mateica, 

Milles,Opruța,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș aprobă Hotărârea nr.98/2019. 

            Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 

școlare în semestrul I al anului școlar 2019-2020 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice.    

            Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei protecție socială-prezinta avizul comisiei de protecție 

socială.     

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

            Dl prof Pintea-director Liceul Teoretic Teiuș-acum câteva zile s-a întâmplat un eveniment 

nefericit în cadrul școlii noastre și anume un elev de clasa a VII-a s-a împins în ușa de la ieșire din 

școală,s-a spart geamul și a fost rănit la mână și umăr .Prof. care era de serviciu a văzut toată faza,au 

fost anunțate organele de Poliție si Ambulanța.Comportamentul elevilor ține și de educația din 

familie,în luna decembrie 2019 o să particip la toate ședințele cu părinții ce se vor organiza la nivel de 

școală pentru a discuta aceste aspecte.Am angajat un paznic și vom intensifica măsurile de pază.Vom 

solicita sume pentru schimbarea geamurilor de la ușă cu sticlă securizată.Am avut deja o discuție cu 

părinții reprezentanți la nivel de școală. 

             Dl cons.Cernău-la grădiniță,problema leagănelor s-a rezolvat? 

             Dl dir.Pintea-da,s-a rezolvat.Doresc să informăm Consiliul local că am prins un proiect 

împreună cu Kaufland pentru gestionarea emoțiilor pe ciclu primar cu psihologul școlii. 

             Dl cons.Lazar-problema cu abandonul școlar cum poate fi gestionată.Am întâlnit un caz,un 

copil pe care părinții nu îl lasă să meargă la școală sau un copil care zice că nu a fost primit la școală. 

            Dna secretar-potrivit adresei nr.2598 si 2591/25.11.2019 a Liceului Teoretic Teiuș solicită 

aprobarea cuantumului burselor pe an școlar și numărul burselor pe semestrul școlar. 

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea numărului și cuantumului 

burselor școlare în semestrul I al anului școlar 2019-2020 este majoritatea absolută a consilierilor în 

funcție. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre 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 se 

votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau,Crișan Cornel, Crişan Ioan,Florea,Giurgiu , 

Hariton,Lazar, Mateica, Milles ,Opruța,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș aprobă Hotărârea nr.99/2019. 

            Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Comunicare incheiere finala camera de consiliu Curtea de apel Pitesti dosar 

civil 5756/109/2016 

            Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi 
            Dl primar prezintă-Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consilului local oras 

Teius in trim.III al anului 2019 

            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 iulie 2019-18 noiembrie 2019  
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             Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi-probleme curente. 

             Dl cons.Cernău-str.Dorobanți se termină acolo? Cu dalele recuperate nu se poate face lucrarea? 

             Dl primar-în spatele blocurilor până la remiza PSI va fi un alt proiect care se va face de către 

noi,nu prin PNDL,acesta se termină aici la str.Dorobanți. 

             Dl cons.Lazar-Podul de fier peste Valea Geoagiului  are 3 puncte slabe la trecerea pietonală, 

necesită reparații. 

              Dl primar-am discutat cu directorul de la Drumuri si CNAIR și s-a promis că se va reface. Vă 

invit la serbare Ion Arion. 

             Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi 
            Se stabileste data urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului local oras Teius- 19 decembrie 

2019. 

            Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

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

 

 

 

  

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        SECRETAR 

                    consilier HARITON PAUL LUCIAN                               BARA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


