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                  Încheiat azi 26 martie 2019,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului 

Teiuş  în  şedinţă  ordinară,convocată 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. 

                  Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş 

Teiuş din data de 26 februarie 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează 

cu unanimitate. 

                 Preşedinte de şedinţă este dl consilier Achimescu Ioan ales prin Hotărârea Consiliului 

local oraş Teiuş nr.16 din 26 februarie 2019 pe o perioadă de trei luni(martie-mai 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 actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 

in orasul Teius 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate  

                2.Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului 

public al orasului Teiuș 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate                                                                                                                                

                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizarea şi executare a  

serviciului  de  transport în regim de taxi, în orașul Teiuș 

                -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                4.Raport privind situația economică și socială a orașului Teiuș pe anul 2018 

                -prezintă primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile.  

                       5.Analiza activitatilor desfasurate de catre Compartimentul Politiei Locale a  orasului 

Teius  pe anul 2018 

                -prezinta politist local Popa Catalin 

                6.Comunicare adresa dosar civil 4654/175/2017 Curtea de Apel Alba Iulia 

                  7.Probleme curente . 

                8.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna aprilie 2019. 

                  Dl primar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate. 
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               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 actualizarea Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor in orasul Teius 

                 Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș . 

               Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

               Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei 

de protectie sociala. 

               Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind actualizarea Planului 

de analiza si acoperire a riscurilor in orasul Teius este majoritate consilierilor prezenti. 

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind actualizarea 

Planului de analiza si acoperire a riscurilor in orasul Teius se votează cu 14 voturi pentru 

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

Opruţa,Popa, ,Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.24/2019. 

                Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 

inventarului domeniului public al orasului Teiuș 

                Dna secretar- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

               Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

               Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei 

de protectie sociala. 

               Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

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

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind modificarea si 

completarea inventarului domeniului public al orasului Teiuș este doua treimi din numarul 

consilierilor în funcţie.                                  

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea si 

completarea inventarului domeniului public al orasului Teiuș se votează cu 14 voturi pentru 

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

Opruţa, Popa, Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.25/2019. 

                Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.                
                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 

organizarea şi executare a  serviciului  de  transport în regim de taxi, în orașul Teiuș 

                  Dna Faur-inspector principal-prezintă raportul compartimentului de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

                Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

                Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei 

de protectie sociala. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 
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                Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea 

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

Teiuș este majoritatea consilierilor in functie.                              

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

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

Teiuș se votează cu 13 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan 

,Florea,Hariton,Lazar,Milles,Opruţa, Popa , Sularea,Ungur,o abtinere dl consilier Giurgiu. 

              Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.26/2019. 

              Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.   
              Dl primar prezintă Raport privind situația economică și socială a orașului Teiuș pe anul 

2018. 

               Se prezinta dl cons.Mateica,prezenti in continuare 15 consilieri. 

               Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

                      Dl Popa Catalin-politist local asistent prezinta -Analiza activitatilor desfasurate de catre 

Compartimentul Politiei Locale a  orasului Teius  pe anul 2018 

                      Dl primar-in urma prezentarii analizei activitatii Politei locale a orasului Teius pe anul 

2018 am tras concluzia ca Politia locala a orasului Teius desfasoara activitati in colaborare cu Politia 

orasului Teius si efectele se vad in comunitatea noastra.Probleme in ultima perioada au fost cele legate 

de gunoi ,care au fost gestionate corespunzator de catre Politia locala.Acord o distinctie dlui Popa 

Catalin pentru activitatea desfasurata in anul 2018 si pentru implicarea in activitatea Politiei locale a 

orasului Teius. 

                      Dl comisar Stan-comandant Politia orasului Teius-prezinta o scurta prezentare a 

activitatii Politiei orasului Teius.Avem un oras linistit,fara probleme deosebite.Continuam colaborarea 

cu politia locala si in acest an.Politia orasului Teius a desfasurat in comunitate 27 de actiuni in unitatile 

de invatamant,pentru siguranta scolilor unde nu au fost inregistrate fapte grave.Este necesara 

mentenanta serviciului de supraveghere a scolilor.In ce priveste siguranta rutiera  au fost intocmite un 

numar de 35 dosare penale.In ce priveste sesizarea criminalitatii  au  fost inregistrare un numar de 165 

infractiuni cu 25 mai putine fata de 2017.In anul 2018 nu au fost inregistrate fapte de mare 

criminalitate(50 furturi,30 loviri si alte violente),au fost solutionate 120 dosare penale.Pentru anul 

2019 va asigur ca prioritatea este cresterea gradului de siguranta al cetatenilor si vom realiza impreuna 

cu Primaria,Consiliul local si Politia locala,fara sprijinul dvs nu am putea sa ne descurcam.Din 17 

functii la Teius ,3 sunt vacante.Va multumesc. 

                Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

                       Dl primar prezinta Comunicare adresa dosar civil 4654/175/2017 Curtea de Apel Alba 

Iulia. 

                Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi.-Probleme curente . 

                 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

                Se stabilește data următoarei sedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş 22 aprilie 

2019. 

              Nemaifiind discuții dl președinte de ședință declară lucrările ședinței închise. 

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.   

 

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR 

                          Consilier ACHIMESCU IOAN                                     jr.BARA  MARIA 

 

 

 

 


