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        Încheiat azi 19 decembrie 2019,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.526/13 decembrie 2019,la Casa de cultura a 

orasului Teius,sala de sedinte,sedinţă publică. 

         Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri  Achimescu, Boţan, 

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

un consilier dl Milles. 

          La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Rat,dna Marina din partea Primăriei oraşului 

Teiuş, dnii Giurgiu,Radu si Boanca,reprezentanti sat Petelca,Capud,Beldiu. 

          Preşedinte de şedinţă este dl consilier Cernau Dorin ales prin Hotărârea Consiliului local oraş Teiuş 

nr.96 din 27 noiembrie 2019 pe o perioadă de trei luni,respectiv decembrie 2019-februarie 2020. 

         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 „extraordinare” a Consiliului 

Local al orașului Teiuș din data de 12.12.2019. 

  Redactat : Bara Maria,secretarul orașului Teiuș. 

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 09 decembrie 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 impozitelor și taxelor locale în orașul Teiuș 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, Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină  

            4.Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului local oraș 

Teiuș nr.82/2019 

               -inițiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile  

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

            5.Rapoarte de activitate consilieri locali pe anul 2019 

            -prezintă consilieri locali 

            6.Rapoarte de activitate comisii de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului 

local oraș Teiuș pe anul 2019 

             -prezinta președinții comisiilor de specialitate 

            7.Comunicare  actiune -litigii munca- dosar civil 2241/40/2019 Tribunal Botosani 

            8.Probleme curente  

            9.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna ianuarie 2020. 
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          Dl primar-solicita completarea ordinei de zi cu Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifului de 

colectare,transport si depozitare a deseurilor menajere la persoane fizice in orasul Teius si modificarea 

datei procesului verbal de la punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv data de 17 decembrie 2019.    

          Dl primar supune la vot ordinea de zi cu completarile facute 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. 

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

data de 17 decembrie 2019, nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

          Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.106/2019 

           Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 09 

decembrie 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.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 contului de execuție bugetară la 09 decembrie 

2019 este majoritatea absolută a consilierilor in functie. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 

bugetară la 09 decembrie 2019 se votează cu 14 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau, Crisan C,Crişan 

Ioan ,Florea, Giurgiu, Hariton, Lazar,Mateica,Opruta,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.107/2019. 

            Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în orașul 

Teiuș pe anul 2020. 

           Dna ec.Marina-sef serviciu impozite si taxe-prezintă raportul compartimentului de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș .Majoarare impozite si taxe locale cu rata 

inflatiei de 4,6%. 

           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. 

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în 

orașul Teiuș pe anul 2020 este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și 

taxelor locale în orașul Teiuș pe anul 2020 se votează cu 14 voturi pentru Achimescu , Boţan, 

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

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.108/2019. 

            Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din Hotărârea 

Consiliului local oraș Teiuș nr.82/2019 
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           Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș . 

           Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

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

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind indreptarea erorii materiale din Hotărârea 

Consiliului local oraș Teiuș nr.82/2019 este majoritatea simpla a consilierilor prezenti. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din 

Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.82/2019 se votează cu 14 voturi pentru Achimescu,Boţan, 

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

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.109/2019. 

            Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

            Dnii consilieri locali prezinta Rapoartele de activitate pe anul 2019. 

            Dl primar-vreau sa felicit consilierii locali pentru munca depusa in Consiliul local.  

            Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

            Dnii consilieri locali,Popa Cornel,Achimescu Ioan,Lazar Ovidiu,presedintii comisiilor 

economica,protectie sociala si juridica prezinta Rapoartele de activitate pe anul 2019. 

            Dl primar-este fparte bine ca toate problemele se discuta in comisiile de specialitate ale 

Consiliului local.  

            Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Comunicare  actiune -litigii munca- dosar civil 2241/40/2019 Tribunal 

Botosani 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifului de colectare,transport si 

depozitare a deseurilor menajere la persoane fizice in orasul Teius. 

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

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

           Dl primar-este vorba de majorarea tarifului de colectare,transport,depozitare deseuri menajere 

datorita majorarii de la 1 ianuarie 2020 a contributiei la economia circulara de la 30 lei/to la 80 lei/to. 

           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 tarifului de colectare,transport si depozitare a 

deseurilor menajere la persoane fizice in orasul Teius este majoritatea absolută a consilierilor in functie. 

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

colectare,transport si depozitare a deseurilor menajere la persoane fizice in orasul Teius.se votează cu 14 

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

,Opruta,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.110/2019. 

            Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi-probleme curente. 

            Dl primar -salut prezenta la sedinta a reprezentantilo satelor Petelca,Capud,Beldiu pentru a-si 

prezenta si dansii problemele care le au.Multumesc Consiliului local pentru colaborarea pe care am avut-

o in anul 2019,ar trebui sa constrituie un exemplu pentru multe primarii si pentru aceasta vreau sa va 

multumesc.Lasand la o parte orgoliile,ne-am concentrat pe problemele orasului si va multumesc pentru 

intelegere si activitatea depusa pentru ca am tras toti in aceasi directie,si acest lucru se vede in 

strada.Programul PNDL isi arata  roadele,vedem strazile cum arata acum si cum au fost inainte.Proiectele 

au fost sustinute si cu bani din bugetul local si din accesare fonduri europene.Am semnat contracte de 

finantare pentru mai multe proiecte in suma de 10 mil euro,ceea ce inseamna ca aparatul primariei si-a 

facut treaba si pentru aceasta le multumesc.Proiectele afalte in curs de realizare-proiect reamenajare spatii  
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verzi,reabilitare trotuare de la DN pana la str.Horea,reabilitare scoala generala,reabilitare Liceu 

Teoretic,construire muzeu ,proiect pentru reabilitare iluminat public,construire centru de tineret.  

PNDL 2020 finalizare str.Cetatuie,Bisericii,Axente Sever.Meritul pentru aceste realizari nu este numai al 

meu,este al tuturor,Consiliul local,angajatii Primariei.Sa facem in continuare echipa pentru binele 

orasului.Va doresc La multi ani dvs si familiilor dvs. 

             Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi 
            Se stabileste data urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului local oras Teius- 30 ianuarie 2020. 

            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  CERNAU DORIN                                        BARA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


