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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocată în ședință ordinară în data de 26 

februarie 2019,ora 11,00 prin Dispoziţia Primarului nr.125/20 februarie 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,dl Colev din partea Primăriei 

oraşului Teiuş. 

             Dl primar prezintă ordinea de zi. 

               Dl primar solicita retagerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind 

aprobarea regulamentului de organizarea şi executare a  serviciului  de  transport în regim de taxi, 

în orașul Teiuș. 

 

             Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile 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 26 februarie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.15,16,17,18,19, 

20,21,22,23.                          

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.125 din 20 februarie 

2019. 

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

               Hotărârea Consiliului local nr.15 -privind atribuire teren potrivit art.36 din Legea 

nr.18/1991,republicata,proprietarilor de constructii 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.16-privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o 

perioada de 3 luni(martie-mai 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.17-privind privind aprobarea  regulamentului de organizare 

si funcționare a Casei de cultură a orașului 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). 

             Hotărârea Consiliului local nr.18- privind privind aprobarea Regulamentului intern al 

aparatului de specialitate al primarului orașului 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). 



             Hotărârea Consiliului local nr.19-privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE,intravilan oraș Teiuș conform CF, jud. 

Alba,beneficiari Giurgiu Sîrb Ștefan Cosmin,Giurgiu Sîrb Alina Delia,Bobăilă Dan a fost 

adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 14 consilieri (Achimescu, Botan, 

Cernau,Crisan C,Crisan I, Florea ,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruta , Popa,Sularea , Ungur) 

si o abtinere dl consilier Giurgiu. 

              Hotărârea Consiliului local nr.20- privind acceptarea donației unei suprafețe de teren 

intravilan de 80  mp în domeniul public al orașului Teiuș în vederea extinderii unei străzi 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.21- privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici 

pentru investiția  „Reabilitare Școală Primară Căpud, sat Căpud, orașul Teiuș , jud.Alba „pentru 

anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în 

domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 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.22- privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici 

pentru investiția „Reabilitare străzi în orașul Teiuș„pentru anul 2019 potrivit devizului general 

actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu 

luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 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.23- privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici 

pentru investiția  „ Pod peste râul Mureș în zona localității Căpud , oraș Teiuș , jud.Alba „  

pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe 

țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 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). 

 

 

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

                                                                                     Teiuş,01 martie 2019 

 

                         PRIMAR                                                                  SECRETAR 

         Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                                  jr.BARA  MARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


