
JUDEȚUL ALBA 

ORAŞUL TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.78/2019 

privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la  Asociația de dezvoltare intercomunitară Alba de Jos 

pe anul 2019 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TEIUŞ, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de 

îndată  în data de 17 octombrie  2019,ședință publică 

Având în vedere: 

-proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Alba de Jos pe anul 2019     

-referatul de aprobare nr.14086/16.10.2019 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației  

orașului Teiuș la Asociația de dezvoltare intercomunitară Alba de Jos  pe anul 2019 

- Raportul nr.14086/16.10.2019 al serviciului buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș. 

-avizele nr.14122/17.10.2019,14124/17.10.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.68/2012 privind participarea orașului Teiuș ca membru 

asociat la Asociația de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos,persoană  juridică fără scop patrimonial  

           -Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.29/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli,programului anual al investițiilor publice  și planul de achiziții al orașului Teiuș pe anul 2019 

-art.89,90,91,92 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 -Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.2,lit.e,alin.9,lit.a şi art.139 si art.196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,   

                                                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

   Art.1.Se aprobă cotizația orașului Teiuș la Asociația de dezvoltare intercomunitară Alba de Jos   

pe anul 2019 de 6.695 lei/an. 

              Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul buget finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

             Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

              Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica:primarului orașului Teiuș,serviciului buget finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului județul Alba, 

Asociației de dezvoltare intercomunitară Alba de Jos,dosar ședință,dosar hotărâri.Se afișează la sediul 

Primăriei oraș Teiuș.  

              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                                                                        Teius,17.10.2019  

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

          Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                      BARA MARIA 
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ROMÂNIA                                                                                      APROBAT 

JUDEȚUL ALBA                                                                               PRIMAR, 

ORAȘ TEIUȘ                                                                        dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

SECRETAR 

NR.14054/16.10.2019 

 

 

 

C ă t r e, 

SERVICIUL BUGET FINANȚE 

 

 

                             Având în vedere prevederile art.136 alin.3,lit.a,alin.4 și alin.5 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ ,vă transmitem atașat prezentei adrese în vederea analizării și întocmirii 

raportului de specialitate, 

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizatiei  orasului Teius la „ Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de 

Jos”  pe anul 2019 

 

                    Raportul de specialitate va fi redactat și comunicat secretarului orașului Teiuș până la data de 

16 octombrie 2019,pentru a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc în data de 17 

octombrie 2019. 

                    Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr.___________/__________         și are 

atașat următorul document: referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizatiei  

orasului Teius la „ Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos”  pe anul 2019 

 

 

 

 

                                             SECRETAR ORAȘ TEIUȘ 

                                                   BARA MARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria oraşului Teiuş                 APROBAT 

Serviciul  Tehnic                                                                 Primar 

                   Dr.ing.Mirel Vasile Hălălai 

Nr.14103 din 16.10.2019 

 

                                            R A P O R T  D E   S P E C I A L I T A TE 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem rutier 

și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

 

           Prezentul raport de specialitate s-a întocmit ca urmare a nevoii de solicitare de finantare pentru 

proiectul mentionat mai sus, in cadrul Fondului de Dezvoltare si Investitii , gestionat de 

C.N.S.P.(Comisia Nationala de Strategie si Prognoza), una dintre cerinte fiind ca  in sedinta de 

Consiliu Local sa se aprobe devizul general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati 

reprezentand noua valoare a investitiei, la nivelul lunii octombrie 2019, perioada in care Primaria 

orasului  Teius doreste sa solicite finantare. La stabilirea valorii investitiei,a valorii devizului general 

actualizat, s-a tinut cont si de majorarea manoperei in ramura constructii, conform O.G.114/2018 si a 

cresterii preturilor materialelor din constructii, a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de 

investitii.  

Având în vedere cele expuse mai sus,  

-In  baza OUG nr..114/ 2018 ,cu ultimele modificari; 

-Conform ORDIN (2023/12.04.2019-Ministerul Finantelor Publice) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a art.1-10 din O.U.G nr.114/2018; 

-În  baza art.6 alin.(2) din O.G. nr.22/2007 privind organizarea si functionarea C.N.S.P., republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-In baza art.10 alin(4) din Hotararea Guvernului nr.34/2009, privind organizarea si functionarea M.F.P., cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-În conformitate cu  Deviz General actualizat , propunem aprobarea noiilor indicatori tehnico 

economici pentru investitia „Modernizare sistem rutier si ape pluviale pentru  strazile in orasul 

Teius , jud.Alba ” , în valoare de 11.450.518,02 lei inclusiv TVA, din care C+M in valoare de 

10.014.770,10 lei inclusiv TVA 

  

                 SEF SERVICIU TEHNIC, 

               Ing.Gandila Danut 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL ALBA 

PRIMĂRIA TEIUŞ 

PRIMAR 

nr.14101/16.10.2019 

 

   

 

   

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem rutier 

și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

 

 

          Avand in vedere solicitarea de finantare pentru proiectul mentionat mai sus, in cadrul Fondului 

de Dezvoltare si Investitii , gestionat de C.N.S.P.(Comisia Nationala de Strategie si Prognoza), una 

dintre cerinte fiind ca  in sedinta de Consiliu Local sa se aprobe devizul general actualizat, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, la nivelul lunii 

octombrie 2019, perioada in care Primaria orasului  Teius doreste sa solicite finantare. La stabilirea 

valorii investitiei,a valorii devizului general actualizat, s-a tinut cont si de majorarea manoperei in 

ramura constructii, conform O.G.114/2018 si a cresterii preturilor materialelor din constructii, a 

cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii.  

 

 

    In  conformitate cu legislatia aplicabila in materie, propun aprobarea in consiliul local a 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem rutier și ape pluviale 

pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

 

 

                                                                                                              Teiuş, la 16.10.2019 

 

 

                                                                                      

 

 

              Primar                                     

 Dr.Ing. Mirel Vasile Hălălai 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
ORAS TEIUS 
PRIMAR                      
Nr………/2019 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

 

 

                         Consiliul local al orasului Teius,intrunit in sedinta extraordinara in data de 17 octombrie 

2019, sedinta publica 

                         Avand in vedere: 

                         -referatul de aprobare nr.14101/16.10.2019 la proiectul de hotarare privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem rutier și ape pluviale 

pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

                      -  raportul nr.14103/16.10.2019 al serviciului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Teius ; 

                      - prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,  

                     In temeiul prevederilor art.129 alin.1,lit.b,alin.4,lit.d,art.139 și art.196 alin.1,lit.a din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;                            

                          

 H O T A R A S T E    
                          

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare 

sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș, județul Alba" în valoare de 11.450.518,02 lei 

inclusiv TVA, din care C+M în valoare de  10.014.770,10 lei cu TVA         ( conform Devizului General 

anexat) . 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Tehnic din  cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

             Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

              Art.4.Prezenta hotarare se va comunica:primarului orasului Teius,serviciului tehnic din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Institutiei Prefectului judetul Alba,dosar 

sedinta,dosar hotarari.Se afiseaza la sediul Primariei oras Teius.  

   

                                                                                                          Teius, 16.10.2019 

 

          

PRIMAR 

DR.ING.HALALAI MIREL VASILE 

 

 

                                                                                   Avizat secretar 

                                                                                    Bara Maria 


