
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr.247/2019 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară 

 

 

                        Primar al oraşului Teiuş, judeţul Alba, dr.ing.Hălălai Mirel Vasile. 

                        Având în vedere prevederile art.39 alin.1,alin.3 si alin.6,art.68 și art.115 alin.1,lit.a din 

Legea nr.215/2001 , legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

                                                                    D I S P U N 

 

                      Art.1. Se convocă Consiliul local al oraşului Teiuş, în şedinţă publică ordinară în data de 26 

iunie 2019, ora  11,00, ce va avea loc la Casa de cultură a oraşului Teiuş (sala sedinta), cu următorul 

 

                                                   PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 

 

                 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzării prin licitație publică a unor bunuri materiale 

rezultate ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzilor în orașul Teiuș 

                 -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                 a)raportul compartimentului de specialitate 

                 b)avizul comisiei de specialitate 

                 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Teiuș pe anul 2019 

                 -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat încheiată între orașul Teiuș și 

Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj pentru servicii socio-medicale de îngrijire și asistență la 

domiciliu a persoanelor vârstnice Teiuș  

-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                4.Proiect de hotarare privind privind aprobarea convenției de parteneriat încheiată între oraş 

Teiuş şi Asociaţia Caritas Mitropolitan greco catolic Blaj pentru amplasarea  a două containere destinate 

colectării îmbracămintei şi încălţămintei 

-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 
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                 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat încheiată între orașul Teiuș și 

Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj pentru sustenabilitatea proiectului “Copii și tineri în 

situații de risc și Inițiative locale și Regionale pentru reducerea  inegalităților naționale și promovarea 

incluziunii sociale “prin realizarea  la nivelul Orașului Teiuș, Județul Alba a  proiectului “Centrul 

Educațional Multifuncțional PROROMANES” 

-iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                  6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă către dl 

Marian Ilie și soția Marian Cristina Alina  a imobilului teren indentificat cu CF 70662 Teius,nr.cad 70662  

situat în Teiuș,str.Cetățuie,nr.11 A 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  7.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de 

salubrizare calculate conform prevederilor OUG 74/2018 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de alimentare cu apă și canalizare 

pentru bunurile din domeniul public al orașului Teiuș 

                  -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  b)avizul comisiei de specialitate 

                9.Comunicare hotărâre civilă,dosar civil 4658/175/2017 Judecătoria Aiud. 

              10.Citatie dosar civil nr.4653/175/2017 Tribunal Alba . 

              11.Citatie dosar civil nr.4660/175/2017 Tribunal Alba. 

                12.Probleme curente . 

              13.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna iulie 2019. 

               Consilierii locali din cadrul Consiliului local oraş Teiuş pot consulta materiale de şedinţă la 

secretarul oraşului Teiuş începând cu data de  20 iunie 2019, ora 15,00. 

                Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

                Art.3. Prezenta dispozitie se va comunica: Instituției Prefectului județul Alba, secretarului 

orașului Teiuș în vederea convocării Consiliului local oraș Teiuș în ședință ordinară, compartimentului 

administrație publică, acces informații de interes public și transport în vederea aducerii la cunoștință 

publică,dosar ședință,dosar dispoziții. 

 

                                                      Teiuş, 20 iunie  2019 

 

                         PRIMAR                                                AVIZAT SECRETAR 

        Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                         jr.BARA  MARIA 
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