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        Încheiat azi 22 august 2019,ora 9,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  

în  şedinţă  extraordinară,convocată de indata prin Dispoziţia Primarului nr.297/21 august 

2019,la sediul Primăriei oraşului Teiuş,sedinţă publică. 

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

Boţan,Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazăr,Mateica,Milles,Opruta,Popa, 

Sularea,Ungur. 

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

          Preşedinte de şedinţă este dl consilier Ungur Mihai ales prin Hotărârea Consiliului local 

oraş Teiuş nr.39 din 23 mai 2019 pe o perioadă de trei luni,respectiv iunie-august 2019. 

         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 13.08.2019. 

  Redactat : C.j. Vass Francisc, pentru Secretarul orașului Teiuș. 

            2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Teiuș pe anul 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.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă 

şi protecţie socială, protecţie copii  și Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină. 

              3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea programului serbarilor „Zilele orasului Teius”- 

editia a XIII-a, in data de 23-25 august 2019.. 

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi 

familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii.               

              Dl primar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate. 

              Dl consilier juridic 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. 

           Dl consilier juridic prezinta procesul verbal al sedinte extraordinare a Consiliului local 

oraş Teiuş din data de 13 august 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează 

cu unanimitate. 

           Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 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. 
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          Dl cons.Achimescu-președintele comisiei de protecție socială prezinta avizul comisiei de 

protecție socială. 

           Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

           Dl consilier juridic-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind rectificarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 este majoritatea absolută a consilierilor in 

functie. 

            Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 se votează cu 15 voturi pentru 

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

Milles,Opruta,Popa, Sularea ,Ungur. 

            Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.62/2019. 

            Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea programului serbarilor „Zilele 

orasului Teius”- editia a XIII-a, in data de 23-25 august 2019. 

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

din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Achimescu-președintele comisiei de protecție socială prezinta avizul comisiei de 

protecție socială. 

            Dl consilier juridic -în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cvorumul  necesar adoptării hotărârii  privind  aprobarea programului serbarilor 

„Zilele orasului Teius”- editia a XIII-a, in data de 23-25 august 2019  este majoritatea absolută a 

consilierilor în funcţie 

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

programului serbarilor „Zilele orasului Teius”- editia a XIII-a, in data de 23-25 august 2019 se 

votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan,Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu , 

Hariton,Lazăr ,Mateica,Milles,Opruta,Popa, Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.63/2019 
                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                                       p. SECRETAR 

                          consilier ing.UNGUR MIHAI                                       c.j.Vass Francisc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


