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                  Încheiat azi 26 iunie 2019,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.247/20 iunie 2019,la Casa de cultură a oraşului 

Teiuş,sala de sedinte,şedinţă publică. 

                  Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri Achimescu, 

Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Hariton,Lazar,Mateica,Opruţa, Popa,Sularea, 

Ungur,lipsesc 2 consilieri locali,dnii Giurgiu,Milles. 

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

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

de 23 mai 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

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

din data de 28 mai 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

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

din data de 18 iunie 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

                 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(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 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 

                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  
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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. 

               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.46 din Legea nr.215/2001,republicata,legea administratiei publice 

locale si art.75 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,si pun in vedere consilierilor locali de 

a-si prezenta interesul personal pe care considera ca il au in problemele supuse dezbaterii astfel incat sa nu 

ia parte la adoptarea hotararii.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 aprobarea vanzării prin licitație publică a unor 

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

               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.ing.Lazar-presedintele 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 vanzării prin licitație publică a unor 

bunuri materiale rezultate ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzilor în orașul Teiuș este două treimi 

din numărul consilierilor in functie. 
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               Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzării prin 

licitație publică a unor bunuri materiale rezultate ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzilor în 

orașul Teiuș se votează cu 13 voturi pentru Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea, 

Hariton,Lazar,Mateica,Opruţa, Popa,Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.46/2019. 

               Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

               Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 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. 

               Dl cons.ing.Lazar-presedintele 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 rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 este majoritatea consilierilor în funcţie.                                  

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

bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 se votează cu 13 voturi pentru Achimescu   

Boţan,Cernau , Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton,Lazar,Mateica,Opruţa, Popa, Sularea,Ungur . 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.47/2019. 

                Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.                
                Dl primar prezintă proiectul 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  

                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 de protectie sociala-prezinta avizul comisiei de 

protectie sociala. 

                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 Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei 

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii 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 este majoritatea consilierilor in functie.  

                  Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul 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 se votează cu 13 voturi 

pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton, Lazar ,Mateica, Opruţa, 

Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.48/2019. 

                Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.                
                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre 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 

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

protectie sociala. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele 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 convenției de parteneriat încheiată 

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

destinate colectării îmbracămintei şi încălţămintei este doua treimi din numarul consilierilor in functie.                              

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre 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 se votează cu 13 voturi 

pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton, Lazar, Mateica, Opruţa , 

Popa ,Sularea , Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.49/2019. 

                Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.                
                Dl primar prezintă proiectul 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” 

               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. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele 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 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”este doua treimi din numarul consilierilor in 

functie.                              

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul 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”se votează cu 13 

voturi pentru Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea,Hariton ,Lazar, Opruţa , Mateica 

,Popa,Sularea  ,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.50/2019. 

                Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi.                
               Dl primar prezintă proiectul 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 

                  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.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 
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                Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea administraţiei 

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotararii 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 este doua treimi din numarul consilierilor in 

functie.                              

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul 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 se votează cu 13 voturi 

pentru Achimescu, Boţan,Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton,Lazar,Mateica,Opruţa, Popa 

, Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.51/2019. 

                Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi 

                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii 

serviciului de salubrizare calculate conform prevederilor OUG 74/2018 

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

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

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotararii privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii 

serviciului de salubrizare calculate conform prevederilor OUG 74/2018 este majoritatea consilierilor in 

functie.                              

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

pentru beneficiarii serviciului de salubrizare calculate conform prevederilor OUG 74/2018 se votează cu 13 

voturi pentru Achimescu, Boţan,Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton,Lazar,Mateica,Opruţa, 

Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.52/2019 

                Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi 

                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare pentru bunurile din domeniul public al orașului Teiuș 

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

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

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotararii privind aprobarea delegării serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare pentru bunurile din domeniul public al orașului Teiuș este doua treimi din numarul 

consilierilor in functie.                              

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

serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru bunurile din domeniul public al orașului Teiuș se 

votează cu 13 voturi pentru Achimescu, Boţan,Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea, Hariton , Lazar , 

Mateica,Opruţa, Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.53/2019. 

                Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi 

                Dl primar prezinta Comunicare hotărâre civilă,dosar civil 4658/175/2017 Judecătoria Aiud. 

                Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi 

                Dl primar prezintă Citatie dosar civil nr.4653/175/2017 Tribunal Alba . 

                Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi 

                Dl primar prezintă Citatie dosar civil nr.4660/175/2017 Tribunal Alba. 

                Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi-.Probleme curente . 
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                Dl viceprimar-de astăzi se ridică gunoiul după programul stabilit.Am stabilit persoane 

responsabile cu ridicarea gunoiului și se va urmări să fie ridicat tot. 

                Dl primar-gunoiul va fi cântărit pentru stabilirea cantității totale ce se va ridica lunar,în fiecare 

lună se va stabili prețul. 

                 Dl cons.Cernău-se poate ca la Blaj să se plătească 12 lei și la noi 19? 

                 Dl primar-da,se poate pentru că acolo este delegare de gestiune a serviciului de salubrizare și la 

noi este pe prestări servicii,pentru că la delegare gestiune nu s-a prezentat nimeni.Am primit adresa de la 

Salubris și ne comunică faptul că firma căștigătoare a licitației este în perioada de mobilizare și vor începe 

ridicarea gunoiului numai când groapa de la Galda va deveni operațională. 

                 Dl cons.Cernău-când se va încasa canalizarea și de la populația de la case?Stația de epurare este 

funcțională? 

                  Dl primar-stația de epurare este funcțională.In căminele de canalizare se aruncă gunoi menajer 

,este inadmisibil așa ceva. 

                  Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi 
                  Se stabilește data următoarei sedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş 29 iulie 2019. 

                  Nemaifiind discuții dl președinte de ședință declară lucrările ședinței închise. 

                  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.   

 

 

 

 

 

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR 

                          Consilier ing.UNGUR MIHAI                                    jr.BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


