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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocat în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2019,ora 

11,00 prin Dispoziţia Primarului nr.405/25 octombrie 2019,la Casa de Cultura a orașului Teiuș,sala de 

sedinte,sedinta publica. 

             Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri Achimescu , 

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

             La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Raț din partea Primăriei oraşului Teiuş. 

             Se supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate-13 voturi pentru Achimescu, 

Boţan,Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Popa,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 31 octombrie 2019 

au fost adoptate următoarele hotărâri nr.82,83,84,85,86,87,88. 

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.405 din 25 octombrie 2019. 

             La şedinţa Consiliului local au participat un număr de 13 consilieri din totalul de 15. 

             Hotărârea Consiliului local nr.82-privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 22 

octombrie 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu, Botan, 

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

             Hotărârea Consiliului local nr.83-privind aprobarea contului de executie bugetara la 30 septembrie 2019 

a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu, Botan,Cernau,Crisan 

C,Crisan I,Florea,Giurgiu,Hariton , Lazar , Mateica,Milles,Popa, Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.84- privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş a fost adoptată în urma votului favorabil a unui număr de 

13 consilieri(Achimescu,Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan Ioan ,Florea,Giurgiu, Hariton, Lazar, Mateica, Milles , 

Popa,Ungur). 

             Hotărârea Consiliului local nr.85- privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică, de pe raza orașului Teiuș a fost adoptată în urma votului favorabil a 

unui numar de 13 consilieri.( Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan C,Crişan Ioan, Florea,Giurgiu,Hariton,Lazăr 

,Mateica,Milles,Popa,Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.86- privind atribuire teren proprietarilor de construcții potrivit 

prevederilor Legii nr.18/1991,republicata,legea fondului funciar a fost adoptată în urma votului favorabil a unui 

numar de 13 consilieri (Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr 

,Mateica,Milles,Popa,Ungur). 

                  Hotărârea Consiliului local nr.87- privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la  Societatea Națională 

de Crucea Roșie filiala Alba a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri 

(Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica, Milles,Popa,Ungur) 

                  Hotărârea Consiliului local nr.88- privind numirea unei persoane  responsabile la nivelul orasului  

Teius care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale a 

unitatii administrative –teritoriale a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri 

(Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C, Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazăr ,Mateica, Milles,Popa,Ungur). 

 

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 
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