ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
PRIMAR
DISPOZIŢIA
NR.398/2019
privind convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Teiuș în ședința publică
„extraordinară”, pentru data de 17 octombrie 2019, ora 9,00
Primar al oraşului Teiuş, judeţul Alba, dr.ing.Hălălai Mirel Vasile.
Având în vedere:
-prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit.a) alin.4, alin.5, art.135 alin.1 și art.138
alin.15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ
DISPUN
Art. 1. (1). Convoc de îndata Consiliul Local al orașului Teiuș în ședința publică
„extraordinară” pentru data de 17 octombrie 2019, - ora 900, la sediul Primăriei orașului Teiuș, județul
Alba.
(2). Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. (1). Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei
orașului Teiuș și se vor transmite în format letric sau pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, după
caz.
(2). Proiectele de hotărâri vor fi transmise pentru avizare, comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local al orașului Teiuș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la
art. 1, alin. (2).
(3). Membrii Consiliului Local al orașului Teiuș sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în
termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 4. (1). Prezenta dispoziție se comunică:
- Instituției Prefectului - județul Alba,
- Primarului orașului Teiuș,
- Secretarului orașului Teiuș
- Consilierilor locali ai orașului Teiuș.
(2). Publicitatea prezentei dispoziții se va asigura prin afişare la sediul Primăriei orașului
Teiuș și pe site-ul Primăriei orașului Teiuș www.primariateius.ro
Teiuş, 16 octombrie 2019

PRIMAR
Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE
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BARA MARIA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘ TEIUȘ
PRIMAR

ANEXA la Dispoziția Nr.398/ 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței publice „extraordinară”, din data de 17 octombrie 2019, -ora 900-

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței publice „extraordinare” a Consiliului
Local al orașului Teiuș din data de 02.octombrie 2019.
Redactat : Bara Maria Secretarul orașului Teiuș.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Alba de Jos 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.3
juridică şi de disciplină.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,județul Alba,,
-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, Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină.

Teiuş, 16 octombrie 2019

PRIMAR
Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE

CONTRASEMNEAZA-SECRETAR
BARA MARIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘ TEIUȘ
SECRETAR ORAȘ
NR.14104/16 OCTOMBRIE 2019
I N VI T A Ț I E
Domnului/doamnei consilier local___________________________
Având în vedere prevederile Dispoziției Primarului orașului Teiuș nr.398/16 octombrie 2019
privind convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Teiuș în ședința publică „extraordinară”,în
data de 17 octombrie 2019,ora 9,00 în conformitate cu prevederile art.134,alin.5,lit.f și art.243 alin.1,lit.f
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ vă adresez invitația să participați la ședința
extraordinară a Consiliului local oraș Teiuș ,care va avea loc în data de 17 octombrie 2019,ora 9,00 la
sediul Primăriei orașului Teiuș, județul Alba,cu următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței publice „extraordinare” a Consiliului
Local al orașului Teiuș din data de 02.octombrie 2019.
Redactat : Bara Maria Secretarul orașului Teiuș.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Alba de Jos 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.3
juridică şi de disciplină.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,județul Alba,,
-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, Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină.
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi însoțite de anexele corespunzătoare,referatele de
aprobare,rapoartele de specialitate,precum și celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția
consilierilor locali în format letric sau pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, după caz.
Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea
de zi conform prevederilor art.134,alin.5,lit.f din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.
În conformitate cu prevederile art.137,alin.2 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ
,,prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie,,,același act normativ precizând și cazurile în care
absența poate fi considerată motivată(art.137,alin.2-5).
Teiuş,16 octombrie 2019
PRIMAR
dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE

SECRETAR
BARA MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
CONSILIUL LOCAL
NR.14104/2019

TABEL NOMINAL
Cu semnătura d-nilor/d-nelor consilieri de primire a invitaţiilor pentru sedinta publica extraordinară a
Consiliului local oraş Teiuş din data de 17 octombrie 2019, ora 900 , convocată de indata prin Dispozitia
Primarului nr.398/2019, ce are loc la sediul Primariei oraşului Teiuş

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Numele si prenumele
Achimescu Ioan
Boţan Ana
Cernău Dorin
Crişan Cornel
Crişan Ioan
Florea Nicolae Ioan
Giurgiu Sîrb Ştefan Cosmin
Hariton Paul Lucian
Lazar Mihai Ovidiu
Mateica Iacob Dorin
Milles Teodor
Opruta Ilie
Popa Cornel
Sularea Valer Cristian
Ungur Mihai

Semnatura

Invitaţi

Teiuş, 16 octombrie 2019

Primar
dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE
Secretar
Bara Maria

PRIMARUL ORAŞULUI TEIUŞ
NR. 14105/2019

C Ă T R E,
Comisia pentru activităţi economico-financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură,protecţia
mediului şi turism

În conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale si art.62 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local oraş Teiuş,vă transmitem spre avizare următoarele proiecte
de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Alba de Jos pe anul 2019
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,județul Alba,,
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
Vă rugăm a prezenta avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local oraş Teiuş
pentru şedinţa extraordinară din 17 octombrie 2019.
Teiuş, 16 octombrie 2019

PRIMAR
dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE

SECRETAR
BARA MARIA

PRIMARUL ORAŞULUI TEIUŞ
NR.14105/2019

C Ă T R E,
Comisia juridica si de disciplina

În conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale si art.62 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local oraş Teiuş,vă transmitem spre avizare următoarele proiecte
de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Alba de Jos pe anul 2019
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,județul Alba,,
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
Vă rugăm a prezenta avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local oraş Teiuş
pentru şedinţa extraordinară din 17 octombrie 2019.
Teiuş, 16 octombrie 2019

PRIMAR
dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE

SECRETAR
BARA MARIA

PRIMARUL ORAŞULUI TEIUŞ
NR.14105 /2019

C Ă T R E,
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială

În conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale si art.62 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local oraş Teiuş,vă transmitem spre avizare următoarele proiecte
de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,județul Alba,,
-iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile
Vă rugăm a prezenta avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local oraş Teiuş
pentru şedinţa extraordinară din 17 octombrie 2019.
Teiuş, 16 octombrie 2019

PRIMAR
dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE

SECRETAR
BARA MARIA

PRIMĂRIA ORAŞULUI TEIUŞ
SERVICIUL BUGET FINANTE
Nr.14086/2019

RAPORT
privind aprobarea cotizatiei orasului Teius la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos
pe anul 2019

-Hotărârea
Nr.1/23.03.2016, art.1.cotizatia datorata de membrii asociati este de 1
leu/locuitor,raportat la numarul de locuitori comunicat de Institutul National de Statistica la data de
01.07.2014.
-participarea orasului Teius ca membru asociat la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de
Jos ,persoana juridica fara scop patrimonial
În conformitate cu prevederile:
- art.89,90,91,92 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Hotararea Consiliului local oras Teius nr.29/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli,programul anual al investițiilor publice si planul de achizitii al orasului Teius pe anul 2019.
Fata de cele mai sus prezentate propunem aprobarea cotizatiei orasului Teius la Asociatia de
dezvoltare intercomunitara Alba de Jos pe anul 2019 de 6695lei/an.
Teiuş 16.10. 2019

Serviciu buget finante
ec.Rat Ramona Aurica

ORAŞUL TEIUŞ
PRIMAR
Nr.14087/2019

Referat de aprobare
la proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei orasului Teius la Asociatia de dezvoltare
intercomunitara Alba de Jos pe anul 2019

-Hotărârea
Nr.1/23.03.2016, art.1.cotizatia datorata de membrii asociati este de
1leu/locuitor,raportat la numarul de locuitori comunicat de Institutul National de Statistica la data de
01.07.2014.
-participarea orasului Teius ca membru asociat la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de
Jos ,persoana juridica fara scop patrimonial
În conformitate cu prevederile:
- art.89,90,91,92 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Hotararea Consiliului local oras Teius nr.29/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli,programul anual al investițiilor publice si planul de achizitii al orasului Teius pe anul 2019.
Avand in vedere cele expuse mai sus initiez proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei orasului
Teius la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos ,persoana juridica fara scop patrimonial pe
anul 2019.

Teiuş,16.10. 2019

Iniţiator,
PRIMAR,
Dr.ing.Hălălai Mirel Vasile

ORAŞUL TEIUŞ
PRIMAR
NR._______/2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizatiei orasului Teius la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos
pe anul 2019
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TEIUŞ, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 17
octombrie 2019,sedinta publica
Având în vedere:
-referatul de aprobare nr.14086/16.10.2019 la Proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei
orasului Teius la „ Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos” pe anul 2019
- Raportul nr.14086/16.10.2019 al serviciului buget finante din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Teius.
In conformitate cu prevederile:
- Hotararea Consiliului local oras Teius nr.68/2012 privind participarea orasului Teius ca membru
asociat la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos,persoana juridica fara scop patrimonial
-Hotararea Consiliului local oras Teius nr.29/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli,programului anual al investitiilor publice si planul de achizitii al orasului Teius pe anul 2019
-art.89,90,91,92 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin.2,lit.e,alin.9,lit.a şi art.139 si art.196 alin.(1) lit. a din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă cotizatia orasului Teius la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos
pe anul 2019 de 6.695 lei/an.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul buget finante din
cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Teius.
Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.4.Prezenta hotarare se va comunica:primarului orasului Teius,serviciului buget finante din
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Institutiei Prefectului judetul Alba, Asociatia
de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos,dosar sedinta,dosar hotarari.Se afiseaza la sediul Primariei oras
Teius.
Teius,16.10.2019

Initiator,PRIMAR,
Dr.ing.Hălălai Mirel Vasile

avizat secretar
Bara Maria

