
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

NR.5074/2019 

 

PROCES VERBAL 

 

 

                  Încheiat azi 18 aprilie 2019,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  

în  şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.185/12 aprilie 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,dna Marina din partea Primăriei 

oraşului Teiuş,dl Pintea,dna Barna din partea Liceului Teoretic Teius,dl Giurgiu,dl Radu,reprezentanti 

sate Petelca si Capud. 

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

data de 26 martie 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 aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

                 -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                 a)raportul compartimentului de specialitate 

                 b)avizul comisiei de specialitate 

                 2.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar existent la 

31.12.2018 

                 -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                 a)raportul compartimentului de specialitate 

                 b)avizul comisiei de specialitate 

                 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,a Programul anual al 

Investitiilor Publice și a planului de achiziții al orasului Teius pe anul 2019 

                 -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate  

                 4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31 martie 

2019 

                 -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate                                                                                                                                

                 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în orașul Teiuș pe anul 

2020 

                 -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 
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                   6.Proiect de hotărâre privind atribuire teren la art.36 din Legea nr.18/1991,republicată, 

proprietarilor de construcții 

                -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                   7.Informare privind aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local oraș Teiuș în 

trimestrul I al anului 2019. 

                 -prezintă primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile.  

                 8.Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul Oficial în perioada 

01.01-11.04.2019.  

                 -prezinta secretar oras Teius-Bara Maria 

                 9.Comunicare hotărâre civilă,dosar civil 4660/175/2017 Judecătoria Aiud. 

               10.Comunicare hotărâre civilă,dosar civil 5756/109/2016 Curtea de Apel Pitești. 

                 11.Probleme curente . 

               12.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna mai 2019. 

                  Dl primar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate. 

               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 aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

               Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante 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 aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş este majoritate consilierilor in functie. 

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

a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş se votează cu 15 voturi 

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

Milles, Opruţa,Popa, ,Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.27/2019. 

                Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar 

existent la 31.12.2018 

                Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante- 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 utilizarea în anul 2019 a excedentului 

bugetar existent la 31.12.2018 este majoritatea consilierilor în funcţie.                                  

              Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a 

excedentului bugetar existent la 31.12.2018 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau , 

Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton, Giurgiu, Lazar,Mateica,Milles , Opruţa, Popa, Sularea , 

Ungur . 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.28/2019. 

                Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.                
                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,a 

Programul anual al Investitiilor Publice și a planului de achiziții al orasului Teius pe anul 2019 

                  Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-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. 

                Dl primar-este un buget de subzistenta. 

                Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-mai avem o suplimentare a bugetului cu suma de 434 

mii lei,repartizati de Consiliul Judetean pentru echilibrare si reparatii drumuri comunale. 

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

publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,a 

Programul anual al Investitiilor Publice și a planului de achiziții al orasului Teius pe anul 2019 este majoritatea 

consilierilor in functie.                              

                Dl presedinte de sedinta supune la vot bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe 

anul 2019 pe capitole,articole si aliniate dupa cum urmeaza: 

       -cap.51.02.-autoritati executive-3520,23 mii lei se voteaza cu unanimitate. 

       -cap.54.02.-alte servicii publice-200,08 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

       -cap.55.02.-tranzactii privind datoria publica si imprumuturi-98 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

       -cap.61.02.-aparare,ordine publica,siguranta nationala-566,50 mii lei(politia locala-436,50 mii 

lei,PSI-130 mii lei)-se voteaza cu unanimitate.                

        -cap.65.02.-invatamant-11.617,88 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

        -cap.66.02.-sanatate-68,10 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

        -cap.67.02.-cultura,arta,sport-962,37 mii lei(biblioteca-48,10 mii lei,casa de cultura-257,81 mii 

lei,sport-95,54 mii lei,tineret-18,85 mii lei,intretinere gradini publice,parcuri-442,07 mii lei,alte servicii 

in domeniul culturii-100 mii lei)-se voteaza cu unanimitate.             

         -cap.68.02.-asigurari si asistenta sociala-1972,65 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.70.02.05.01-iluminat public-260,37 mii lei,70.02.30.30-piata-101,70 mii lei,70.02.50-

gospodarie-256,60 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.74.02.05-salubritate-270 mii lei-se voteaza cu unanimitate.                                                         

         -cap.74.02.06-protectia mediului-629,50 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.84.02.-drumuri si poduri-16203,47 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.84.02.50 alte cheltuieli in domeniul transporturilor-68 mii lei-se voteaza cu unanimitate.                                                 

         -cap.87.02.-turism-90,75 mii lei -se  voteaza cu unanimitate. 

         -cap.83.02.-agricultura-1,5 mii lei 

         -131.03-bugetul creditelor externe si interne-951,74 mii lei,-se voteaza cu unanimitate. 

         -planul de achizitii pe anul 2019-se voteaza cu unanimitate. 

         -planul anula al investitiilor publice pe anul 2019-se voteaza cu unanimitate. 
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                  Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli ,a Programul anual al Investitiilor Publice și a planului de achiziții al orasului Teius pe anul 

2019 cu modificarile solicitate se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan Cornel, 

Crişan Ioan ,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruţa, Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.29/2019. 

                Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.                
                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 

data de 31 martie 2019 

                  Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-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 aprobarea contului de execuție bugetară la 

data de 31 martie 2019 este majoritatea consilierilor in functie.                              

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

execuție bugetară la data de 31 martie 2019 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, 

Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruţa, Popa , Sularea , 

Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.30/2019. 

                Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.                
                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în 

orașul Teiuș pe anul 2020 

                  Dna ec.Marina-sef serviciu impozite si taxe-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 aprobarea impozitelor și taxelor locale în 

orașul Teiuș pe anul 2020 este majoritatea consilierilor in functie.                              

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

taxelor locale în orașul Teiuș pe anul 2020  se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, 

Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruţa, Popa , Sularea , 

Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.31/2019. 

                Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi.                
                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind atribuire teren la art.36 din Legea 

nr.18/1991,republicată,proprietarilor de construcții 

                  Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

                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 atribuire teren la art.36 din Legea 

nr.18/1991,republicată,proprietarilor de construcții este doua treimi din numarul consilierilor in functie.                              
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                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind atribuire teren la art.36 din 

Legea nr.18/1991,republicată,proprietarilor de construcții se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, 

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

Sularea , Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.32/2019. 

                Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi 

                  Dl primar prezinta Informare privind aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local 

oraș Teiuș în trimestrul I al anului 2019. 

                  Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi 
                Dna secretar prezinta Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul 

Oficial în perioada 01.01-11.04.2019.  

                 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi 
                 Dl primar prezinta Comunicare hotărâre civilă,dosar civil 4660/175/2017 Judecătoria Aiud. 

                 Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi 
                 Dl primar prezinta Comunicare hotărâre civilă,dosar civil 5756/109/2016 Curtea de Apel 

Pitești. 

                 Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi-.Probleme curente . 

                 Dl primar prezinta cererea Parohiei Ortodoxe Capud-care solicita pavele rezultate din 

demolari pentru amenajarea unui trotuar la Biserica din Capud. 

                 Dl Giurgiu-reprezentant sat Petelca-in satul Petelca am avea nevoie de reparatii minore la 

scoala din sat si sa se introduca apa,si unele reparatii la drumurile din sat. 

                 Dl Radu -reprezentant sat Capud-ar  trebui doua tuburi la drumuri in Capud. 

                 Dl primar-salut prezenta dnului prof.Pintea-directorul Liceului Teoretic Teius si  a dnei 

contabile si ii asiguram de sprijinul Consiliului local .Felicitari pentru rezultatele obtinute de scoala la 

olimpiadele scolare si competitiile sportive. 

                  Dl cons.ing.Milles-despre gunoi ce se mai stie? 

                  Dl viceprimar-singurul operator Polarisul si nu avem o siguranta ,dar aceasta este situatia. 

                  Dl primar-duminica 21 aprilie 2019,ora 17,00 sunteti invitati la Biserica Sf.Nicolae la 

concert de pricesne organizat de Sfintele Sarbatori de Paste. 

                  Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi 
                  Se stabilește data următoarei sedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş 30 mai 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


