
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

PRIMAR 

                                                                      D I S P O Z I Ţ I A 

                                                                             Nr.87/2019 

 

 

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

                        Având în vedere prevederile art.39 alin.1,alin.3 si alin.6 si art.68 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 publica ordinară în data de 

28 ianuarie 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 rețelei școlare pe raza orașului Teiuș pentru anul 

școlar 2019-2020. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate  

                2.Proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului orașului Teiuș pe anul 2018 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  modului de completare și ținere la zi a 

registrului agricol pe anul 2019. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării oficiale a primarului orașului Teiuș 

în Belgia în perioada 01-05 martie 2019 

 -iniţiator-viceprimar Achimescu Ioan 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                5.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local 

oraș Teiuș nr.40/2014 privind obligativitatea obținerii acordului Primăriei orașului Teiuș pentru 

circulația pe drumurile publice și staționarea pe raza orașului Teiuș a turmelor de animale. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 
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                 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări la beneficiarii de 

venit minim garantat pe anul 2019 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                 7.Prezentarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 şi a Legii nr.52/2003 

în anul 2018   

                   -prezintă primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile                                                                                                                                         

                   8.Prezentarea Raportului de activitate al asistenţilor personai ai persoanelor cu handicap grav 

in semestrul II al  anului 2018 

                   -prezinta secretar Bara  Maria              

                   9.Informare privind Modul de soluționare a petițiilor în semestrul II al anului 2018 

                   -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

                  10.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius in 

trim.IV al anului 2018 

                   -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile  

                  11.Informare privind modul de completare a registrului agricol in semestrul II al anului 2018. 

                  -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile      

                  12.Citație dosar civil 4657/175/2017 Tribunal Alba;5756/109/2016 Curtea de Apel Pitești. 

                  13.Prezentare raport analiza Centru Multifuncțional Proromanes pentru anul școlar 2017-2018.  

                      14.Probleme curente . 

                15.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna februarie 2019. 

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

secretarul oraşului Teiuş începând cu data de  22 ianuarie 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. 

Teiuş, 22 ianuarie  2019 

 

                         PRIMAR                                                                AVIZAT SECRETAR 

        Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                                         jr.BARA  MARIA 
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