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                 Încheiat azi 14 ianuarie 2019,ora 10,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al 

oraşului Teiuş  în  şedinţă  extraordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.78/10 ianuarie 

2019,la sediul Primăriei oraşului Teiuş,sedinţă publică. 

                 Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 12 consilieri 

Achimescu,Boţan,Cernau,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu ,Mateica, Milles, Opruţa, Popa, 

Sularea,Ungur lipsesc 3 consilieri  locali Crisan C,Hariton,Lazar. 

                 La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dl Gandila din partea Primăriei oraşului 

Teiuş. 

                 Având în vedere că dl consilier Lazar Mihai Ovidiu ales prin Hotărârea Consiliului 

local oraş Teiuş nr.84 din 26 noiembrie 2018 pe o perioadă de trei luni,respectiv decembrie 

2018-februarie 2019 lipsește motivat de la ședința Consiliului local(probleme de sanatate) se 

propune potrivit prevederilor art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001,republicată,legea administrației 

publice locale alegerea unui nou președinte de ședință care să conducă lucrările ședinței 

extraordinare din 14 ianuarie 2019. 

                  Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care 

să conducă lucrările ședinței extraordinare din 14 ianuarie 2019. 

                  Dna secretar prezintă raport de specialitate. 

                  Dl cons.Ungur-propune președinte de ședință pe dl consilier Sularea Valer Cristian. 

                  Se spune la vot alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările ședinței 

extraordinare din 14 ianuarie 2019,dl consilier Sularea Valer Cristian,se votează cu unanimitate. 

                  Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.2/2019. 

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

                  Dl primar prezintă ordinea de zi. 

                  1.Proiect de hotărâre aprobarea achiziției serviciului pentru colectare,transport și 

depozitare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice de pe raza orașului Teiuș și satele 

aparținătoare,în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

                  -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                 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  
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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 achiziției serviciului pentru 

colectare,transport și depozitare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice de pe raza orașului 

Teiuș și satele aparținătoare,în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile 

publice. 

                Dl ing.Gandila-sef serviciu tehnic-prezintă raportul compartimentului de specialitate 

din cadrul Primăriei orașului Teiuș. 

                Dl primar-vom solicita oferte pentru serviciile de colectare,transport si depozitare 

deseuri menajere si vom lua o decizie. 

                Dl cons.ing.Milles-de ce s-a retras Polarisul? 

                Dl primar-cred ca motivul principal este cel impus de legislatie privind colectarea 

selectiva. 

                Dl cons.Cernau-diferente intre tona colectata si depozitare efectiva in rampa,ce se 

intimpla cu suma platita in plus? 

                  Dl primar-noi platim la nr.de persoane,nu la tona.In nota de fundamentare este stabilit 

pretul pe elemente de cheltuiala(colectare,transport,depozitare). 

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii  privind aprobarea achiziției 

serviciului pentru colectare,transport și depozitare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice 

de pe raza orașului Teiuș și satele aparținătoare,în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 

privind achizițiile publice este majoritatea consilierilor în funcţie. 

              Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției 

serviciului pentru colectare,transport și depozitare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice 

de pe raza orașului Teiuș și satele aparținătoare,în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 

privind achizițiile publice se votează cu 12 voturi pentru Achimescu, Boţan, Cernau,Crişan Ioan 

,Florea,Giurgiu,Opruţa,Mateica,Milles,Popa, Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.3/2019. 

               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 
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