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        Încheiat azi 15 februarie 2019,ora 10,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  extraordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.118/11 februarie 2019,la sediul Primăriei 

oraşului Teiuş,sedinţă publică. 

         Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri Achimescu , 

Boţan,Cernau,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Hariton,Lazăr ,Mateica,Milles, Opruţa, Popa, Sularea,Ungur 

lipsesc 2 consilieri  locali Crisan C,Giurgiu. 

          La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dl Cioancă din partea Primăriei oraşului Teiuş. 

          Preşedinte de şedinţă este 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. 

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

         Dl primar prezintă ordinea de zi. 

                 1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 27.04.2018 cu 

privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș” 

din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba 

                  -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

                  2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Regenerarea urbană socio-culturală a 

orașului Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect 

                  -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

                  a)raportul compartimentului de specialitate 

        Dl primar solicită completarea ordinei de zi cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii 

provizorii în Cartea Funciara în favoarea orașului Teius a unor imobile situate în extravilanul orașului 

Teiuș(drumuri,terenuri neproductive,canale ) 

        Dl primar supune la vot ordinea de zi cu completările făcute 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 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 

27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a 

orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba 

       Dl Cioancă-inspector compartiment implementare programe-prezintă raportul compartimentului de 

specialitate din cadrul Primăriei orașului Teiuș. Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 38 din 27 aprilie 

2018 s-a aprobat Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție  şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș” 

din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba în vederea depunerii proiectului cu codul SMIS 123127 spre finanțare în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor 

mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și 

socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 –  
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Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apelul de proiecte nr. 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.Modificarea acestei hotărâri este necesară ca urmare a derulării 

procesului de evaluare și selecție de către Agenția pentru Dezvoltare Regional Centru, fiind primite o serie 

de solicitări de clarificări care au presupus diferite modificări ale documentațiilor tehnico-economice 

aferente celor trei obiective de investiție – construire și dotare Centru expozițional și Centru de tineret și 

amenajare trotuare, rigole și parcări pe Str. Decebal (pe o lungime de 915 metri liniari) 

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

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 

din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a 

orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba este majoritatea consilierilor în funcţie. 

              Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 38 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea 

urbană socio-culturală a orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba se votează cu 13 voturi pentru 

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

Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.12/2019. 

                Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Regenerarea urbană 

socio-culturală a orașului Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect 

                Dl Cioancă-inspector compartiment implementare programe-prezintă raportul compartimentului 

de specialitate din cadrul Primăriei orașului Teiuș. Scopul acestui proiect este îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor din orașul Teiuș, precum și a celor din localitățile componente, prin abordarea integrată a 

nevoilor identificate la nivel local. 

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

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii  privind aprobarea proiectului „Regenerarea urbană 

socio-culturală a orașului Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect este majoritatea consilierilor în funcţie. 

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

„Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect se votează cu 13 

voturi pentru Achimescu , Boţan,Cernau,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Hariton,Lazăr ,Mateica,Milles, 

Opruţa, Popa, Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.13/2019. 

                Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind  aprobarea înscrierii provizorii în Cartea Funciara în 

favoarea orașului Teius a unor imobile situate în extravilanul orașului Teiuș(drumuri,terenuri neproductive,canale ) 

                Dl Cioancă-inspector compartiment implementare programe-prezintă raportul compartimentului 

de specialitate din cadrul Primăriei orașului Teiuș 

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

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii  privind aprobarea înscrierii provizorii în Cartea Funciara 

în favoarea orașului Teius a unor imobile situate în extravilanul orașului Teiuș(drumuri,terenuri 

neproductive,canale) este două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

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

în Cartea Funciara în favoarea orașului Teius a unor imobile situate în extravilanul orașului Teiuș(drumuri,terenuri 

neproductive,canale se votează cu 13 voturi pentru Achimescu , Boţan,Cernau,Crişan Ioan,Florea 

Nicolae,Hariton,Lazăr ,Mateica,Milles, Opruţa, Popa, Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.14/2019. 

               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 

                  consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                                 BARA  MARIA 


