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

2019,ora 11,00 prin Dispoziţia Primarului nr.159/20 martie 2019,la Casa de cultură a oraşului 

Teiuş,sala de sedinte,şedinţă publică. 

             Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri Achimescu 

,Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu,Hariton, Lazar,Milles,Opruţa, 

Popa,Sularea,Ungur,lipseste un  consilier dl Mateica. 

             La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Faur, dl Popa 

Catalin,Marian,Agocs,Ban,Boca-polisti locali din partea Primăriei oraşului Teiuş. 

             Dl primar prezintă ordinea de zi. 

 

             Se supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate-14 voturi pentru Achimescu, 

Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu, Hariton, Lazar,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 martie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.24,25,26.                          

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.159 din 20 martie 

2019. 

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

               Hotărârea Consiliului local nr.24 - privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor in orasul Teius a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 14 consilieri 

(Achimescu, Botan , Cernau , Crisan C,Crisan I,Florea,Giurgiu, Hariton, Lazar,Milles, Opruta, 

Popa,Sularea,Ungur). 

             Hotărârea Consiliului local nr.25- privind modificarea si completarea inventarului 

domeniului public al orasului Teiuș a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 14 

consilieri (Achimescu,Botan, Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea, Giurgiu , Hariton,Lazar, Milles, 

Opruta,Popa,Sularea,Ungur). 

            Hotărârea Consiliului local nr.26- privind aprobarea regulamentului de organizarea şi 

executare a  serviciului  de  transport în regim de taxi, în orașul Teiuș a fost adoptată în urma 

votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu,Botan, Cernau,Crisan C,Crisan 

I,Florea,Hariton, Lazar,Milles,Opruta , Popa,Sularea,Ungur). 

             

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 
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