
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A 

NR.136/2020 

privind convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Teiuș în ședința „extraordinară”, pentru data de 

20 martie 2020, ora 10,00 
 

          Primar al oraşului Teiuş, judeţul Alba, dr.ing.Hălălai Mirel Vasile. 

                        Având în vedere: 

                        -situația de urgență stabilită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 

                        -Ordonanța Militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de 

persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri 

                       -prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit.a) alin.4, alin.5, art.135 alin.1 și art.138 alin.15 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

                       În temeiul prevederilor  art.196 alin.1 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ 

D I S P U N 

 

                    Art. 1.  (1). Convoc de îndata Consiliul Local al orașului Teiuș în ședința „extraordinară” pentru  data de  

20  martie 2020, - ora 10
00

, la Casa de cultura a orașului Teiuș(curtea Casei de cultură), județul Alba. 

             (2). Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

        Art. 2. (1). Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite pe adresele de e-mail ale 

consilierilor locali. 

 (2). Proiectele de hotărâri vor fi transmise pentru avizare pe adresele de e-mail ale președinților comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Teiuș, în baza competențelor acestora, conform anexei 

menționate la art. 1, alin. (2). 

  (3). Membrii Consiliului Local al orașului Teiuș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri pe adresa de e-mail primaria_orasului_teius@yahoo.com . 

 

       Art. 3. Prezenta dispoziție 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. (1). Prezenta dispoziție se comunică: 

                            - Instituției Prefectului - județul Alba,  

                            - Primarului orașului Teiuș,  

                            - Secretarului orașului Teiuș  

                            - Consilierilor locali ai orașului Teiuș. 

                      (2). Publicitatea prezentei dispoziții se va asigura prin afişare la sediul Primăriei orașului Teiuș și pe 

site-ul Primăriei orașului Teiuș www.primariateius.ro  

 

                                                                                                        Teiuş,19 martie 2020 

 

                            PRIMAR                                             CONTRASEMNEAZA pentru legalitate              

       Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                             secretarul general al orașului 

                                                                                                              BARA  MARIA 
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ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA                                                      ANEXA la Dispoziția Nr.136/2020 

ORAȘ TEIUȘ 

PRIMAR 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

a ședinței publice „extraordinară”, din data de 20 martie 2020, -ora 10
00

- 

 

 

 

    1.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței publice „extraordinare” a Consiliului 

Local al orașului Teiuș din data de 25 februarie 2020. 

 

  Redactat : Bara Maria Secretarul orașului Teiuș. 

 

 

            2.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de desfășurare a ședințelor Consiliului local al 

orașului Teiuș,precumși modalitatea exercitării dreptului de vot ,pe perioada institurii stării de urgență pe 

teritoriul României 

 

             -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

 

             Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.1 pentru activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism ,Comisiei de specialitate nr.2 

pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie 

copii, Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină. 

 

  

               

 

 

                                                             Teiuş, 19 martie 2020 

 

 

 

 

                            PRIMAR                                             CONTRASEMNEAZA pentru legalitate              

       Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                             secretarul general al orașului 

                                                                                                              BARA  MARIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


