
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

NR.12690/2019 
 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE 

A CONSILIULUI LOCAL DIN 25 septembrie 2019 

 

 

             Consiliul local al orasului Teius a fost convocat în ședință ordinară în data de 25 septembrie 

2019,ora 11,00 prin Dispoziţia Primarului nr.322/19 septembrie 2019,la Casa de Cultura a orașului 

Teiuș,sala de sedinte,sedinta publica. 

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

Boţan,Cernau,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Opruta,Popa, Sularea,Ungur. 

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

             Se supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate-13 voturi pentru Achimescu, 

Boţan,Cernau,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Opruta,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 25 septembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.68,69,70,71,72,73,74. 

             Convocarea Consiliului local s-a făcut de indata prin Dispoziţia Primarului nr.322 din 19 

septembrie 2019. 

             La discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi se prezinta si dl consilier Crisan Cornel 

prezenti 14 consilieri. 

             La şedinţa Consiliului local au participat un număr de 14 consilieri din totalul de 15. 

             Hotărârea Consiliului local nr.68-privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 

29 august 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu, 

Botan,Cernau,Crisan I,Florea,Giurgiu,Hariton , Lazar , Mateica,Opruta,Popa, Sularea, Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.69-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Teiuș pe anul 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri 

(Achimescu,Botan,Cernau,Crisan I,Florea,Giurgiu,Hariton , Lazar , Mateica,Opruta,Popa, 

Sularea,Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.70- privind modificarea Hotărârii Consiliului local oraș Teiuș 

nr.118/2017 privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a 

unităţii administrativ teritoriale oraș Teiuș a fost adoptată în urma votului favorabil a unui număr de 

13 consilieri(Achimescu,Boţan, Cernau, Crişan Ioan ,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica, Opruta 

,Popa,Sularea ,Ungur). 

             Hotărârea Consiliului local nr.71- privind aprobarea cuantumului orar al compensației 

acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și celelalte activități 

prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență al orașului Teiuș a fost 

adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri.( Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan 

C, Crişan Ioan, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica,Opruta,Popa, Sularea , Ungur si o abtinere dl 

consilier Florea). 

             Hotărârea Consiliului local nr.72- privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în 

folosință gratuită a imobilului înscris în CF 71631.nr.cadastral 71631 Asociației Caritas Mitropolitan 

Greco Catolic Blaj a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 14 consilieri 



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

Popa,Sularea , Ungur 

                  Hotărârea Consiliului local nr.73- privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

oraș Teiuș în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic Teiuș pentru anul scolar 2019-2020  a fost 

adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 14 consilieri Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan C, 

Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica, Opruta,Popa, Sularea , Ungur 

                  Hotărârea Consiliului local nr.74- privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru 

participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului local oraș Teiuș și ale comisiilor de specialitate ale 

acestuia sa fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 14 consilieri Achimescu, Boţan, 

Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica, Opruta,Popa, Sularea , Ungur. 

 

 

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

                                                                                     Teiuş,27 septembrie  2019 

 

 

                         PRIMAR                                                               SECRETAR 

         Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                               BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


