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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocată în ședință ordinară în data de 28 

ianuarie 2019,ora 11,00 prin Dispoziţia Primarului nr.87/22 ianuarie 2019,la Casa de cultură a 

oraşului Teiuş,sala de sedinte,şedinţă publică. 

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

,Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu,Hariton, Lazar , Mateica , 

Milles,Opruţa, Popa,Sularea,Ungur. 

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

Teiuş,dl prof.Pintea,directorul Liceului Teoretic Teius. 

             Dl primar prezintă ordinea de zi. 

             Dl primar solicita completarea ordinei de zi cu Proiectul de hotarare privind stabilirea 

normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster 

Comfort, avand numărul de identificare VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea 

proprie a unităţii administrativ teritoriale Oraș Teiuș. 

 

             Se supune la vot ordinea de zi cu completarile facute se voteaza cu unanimitate-15 voturi 

pentru Achimescu, Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu, Hariton, 

Lazar,Mateica,Milles,Opruţa ,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 ordinară a 

Consiliului local din 28 ianuarie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.5,6,7,8,9,10,11.                          

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.87 din 22 ianuarie 

2019. 

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

               Hotărârea Consiliului local nr.5 -privind aprobarea reteli scolare in orasul Teius pentru 

anul scolar 2019-2020 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 consilieri 

(Achimescu, Botan , Cernau , Crisan C,Crisan I,Florea,Giurgiu, Hariton, Lazar, Mateica, Milles, 

Opruta,Popa,Sularea,Ungur). 

             Hotărârea Consiliului local nr.6-privind evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului orașului Teiuș pe anul 2018 a fost adoptată în urma votului favorabil 

a unui numar de 15 consilieri (Achimescu,Botan, Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea, Giurgiu , 

Hariton,Lazar, Mateica,Milles,Opruta,Popa,Sularea,Ungur). 

            Hotărârea Consiliului local nr.7-privind aprobarea  modului de completare și ținere la zi a 

registrului agricol pe anul 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 

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

Milles,Opruta , Popa,Sularea,Ungur). 



             Hotărârea Consiliului local nr.8- privind aprobarea deplasării oficiale a primarului 

orașului Teiuș în Belgia în perioada 03-09 martie 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a 

unui numar de 15 consilieri (Achimescu,Botan, Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Giurgiu , 

Hariton, Lazar,Mateica,Milles,Opruta,Popa,Sularea,Ungur). 

             Hotărârea Consiliului local nr.9-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 

a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 consilieri (Achimescu, 

Botan,Cernau,Crisan C,Crisan I, Florea ,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruta 

,Popa,Sularea,Ungur). 

              Hotărârea Consiliului local nr.10- privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări la 

beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui 

numar de 15 consilieri (Achimescu, Botan,Cernau,Crisan C,Crisan I, Florea ,Giurgiu,Hariton, 

Lazar, Mateica,Milles,Opruta ,Popa,Sularea,Ungur). 

              Hotărârea Consiliului local nr.11- privind stabilirea normativelor proprii pentru 

consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster Comfort, avand numărul de 

identificare VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea proprie a unităţii 

administrativ teritoriale Oraș Teiuș a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 

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

Milles,Opruta ,Popa,Sularea,Ungur). 

               

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

                                                                                     Teiuş,30 ianuarie 2019 

 

                         PRIMAR                                                                  SECRETAR 

         Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                                  jr.BARA  MARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


