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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocată în ședință extraordinară în data de 13 

august 2019,ora 10,00 prin Dispoziţia Primarului nr.295/09 august 2019,la Primăria orașului 

Teiuș ,sedinta publica. 

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

Achimescu, Boţan,Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Lazar,Mateica,Popa, Sularea, 

Ungur. 

             La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Raț ,dl Cioanca din partea Primăriei 

oraşului Teiuş. 

             Se supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate-12 voturi pentru Achimescu, 

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

             În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.52/2003 , legea privind transparenţa 

decizională în administraţia publică,am întocmit prezenta minută.În şedinţa extraordinară a 

Consiliului local din 13 august 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.59,60,61. 

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.295 din 09 august 

2019. 

             La şedinţa Consiliului local au participat un număr de 12 consilieri din totalul de 15. 

             Hotărârea Consiliului local nr.59-privind privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar 

de 12 consilieri (Achimescu,Botan,Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Giurgiu,Lazar,Mateica, 

Popa, Sularea, Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.60- privind  modificarea Hotărârii Consiliului local oraș 

Teiuș nr. 60/ 2018 cu privire la aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza SF) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a 

fi realizată pentru Proiectul „MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL 

TEIUȘ” din orașul Teiuș   a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 12 consilieri 

Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Lazăr ,Mateica,Popa, Sularea , 

Ungur . 

 

             Hotărârea Consiliului local nr.61- privind aprobarea proiectului „Modernizarea 

iluminatului public în Orașul Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect  a fost adoptată în urma 

votului favorabil a unui numar de 12 consilieri Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan C, Crişan 

Ioan,Florea,Giurgiu,Lazăr ,Mateica,Popa, Sularea , Ungur . 

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

                                                                                     Teiuş,19 august  2019 
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