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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocată în ședință ordinară în data de 23 mai 2019,ora 11,00 

prin Dispoziţia Primarului nr.214 din 17 mai 2019,la Casa de cultură a oraşului Teiuş,sala de sedinte,şedinţă 

publică. 

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

Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu,Hariton, Lazar,Opruţa, Popa,Sularea,Ungur. 

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

             Dl primar prezintă ordinea de zi. 

 

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

Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu, Hariton, Lazar,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 23 mai 2019 au fost 

adoptate următoarele hotărâri nr.33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.                          

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.214 din 17 mai  2019. 

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

               Hotărârea Consiliului local nr.33 - privind aprobarea numarului și a cunatumului burselor școlare pe 

semestrul II al anului școlar 2018-2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri 

(Achimescu, Botan , Cernau , Crisan C,Crisan I,Florea,Giurgiu, Hariton, Lazar,Opruta, Popa,Sularea,Ungur). 

             Hotărârea Consiliului local nr.34- privind aprobare programului manifestărilor cultural-

artistice,sociale si educative ce se vor desfasura în oraşul Teiuş în anul 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, Opruta,Popa,Sularea,Ungur). 

            Hotărârea Consiliului local nr.35- privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de 

dezvoltare intercomunitara Apa Alba pe anul 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,Opruta , Popa, Sularea , 

Ungur). 

            Hotărârea Consiliului local nr.36- privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Grupul de Acțiune 

Local ,,Pe Mureș și pe Târnave,, pe anul 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,Opruta , Popa , Sularea, 

Ungur). 

            Hotărârea Consiliului local nr.37- privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Grupul de Acțiune 

Local ,,Pe Mureș și pe Târnave,, pe anul 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,Opruta , Popa, Sularea, 

Ungur). 

              Hotărârea Consiliului local nr.38- privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația ,,Țara 

Vinului,, pe anul 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu 

Botan, Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Hariton, Giurgiu, Lazar,Opruta , Popa,Sularea,Ungur). 



              Hotărârea Consiliului local nr.39- privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 

luni (iunie-august 2019) a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu 

Botan, Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Hariton, Giurgiu, Lazar,Opruta , Popa,Sularea,Ungur). 

              Hotărârea Consiliului local nr.40- privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 decembrie 

2018 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu,Botan, Cernau,Crisan 

C,Crisan I,Florea,Giurgiu,Hariton, Lazar,Opruta , Popa, Sularea, Ungur). 

              Hotărârea Consiliului local nr.41- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al orașului Teiuș pe anul 2019 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri 

(Achimescu Botan, Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Hariton, Giurgiu, Lazar,Opruta , Popa,Sularea,Ungur). 

              Hotărârea Consiliului local nr.42- privind aprobarea convenției de parteneriat încheiată între 

orașul Teiuș și Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj pentru servicii socio-medicale de 

îngrijire și asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice Teiuș a fost adoptată în urma votului favorabil a 

unui numar de 13 consilieri (Achimescu Botan, Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Hariton, Giurgiu, Lazar,Opruta 

, Popa,Sularea,Ungur). 

              Hotărârea Consiliului local nr.43- privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a judetului Alba, respectiv de 

colectare si transport a deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri-zona 1 Alba 

Iulia,lot.1 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 13 consilieri (Achimescu Botan, 

Cernau,Crisan C,Crisan I,Florea,Hariton, Giurgiu, Lazar,Opruta , Popa,Sularea,Ungur). 

 

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

 

 

                                                                                     Teiuş,28 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

                         PRIMAR                                                                  SECRETAR 

         Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                                  jr.BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


