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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocat în ședință ordinară în data de 27 MARTIE 

2020,ora 11,00 prin Dispoziţia Primarului nr.138/20 martie 2020,sedinta ce se desfasoara la distanta prin 

mijloace electronice. 

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

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

Sularea,Ungur. 

             Se supune la vot ordinea de zi cu completarile facute se voteaza cu unanimitate-15 voturi pentru 

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

Milles,Opruța,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 27 martie 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. 

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.138 din 20 martie 2020. 

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

             Hotărârea Consiliului local nr.25-privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 

20 martie 2020 a fost adoptată în urma votului favorabil a unui numar de 15 consilieri Achimescu ,  

Botan, Cernau,Crisan C, Crisan I,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruța,Popa ,Sularea 

,Ungur) 

             Hotărârea Consiliului local nr.26- privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de 

functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Teius se votează cu 15 voturi pentru 

Achimescu,Boţan, Cernau, Crisan C,Crişan I,Florea, Giurgiu, Hariton, Lazar,Mateica,Milles,Opruta, Popa 

,Sularea ,Ungur. 

             Hotărârea Consiliului local nr.27- 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 se votează cu 15 voturi pentru 

Achimescu,Boţan, Cernau, Crisan C,Crişan Ioan ,Florea Giurgiu,Hariton, Lazar, Mateica,Milles,Opruța, 

Popa, Sularea,Ungur. 

             Hotărârea Consiliului local nr.28- privind modificarea art.2 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului 

local oraș Teiuș nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor 

școlare pentru transport elevi se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C,Crişan 

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

             Hotărârea Consiliului local nr.29- privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanță, asistenţă și de reprezentare a UAT oraşul Teiuş se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, 

Boţan, Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea, Giurgiu, Hariton, Lazar, Mateica,Milles,Opruța,Popa, Sularea 

Ungur 



             Hotărârea Consiliului local nr.30- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al 

orasului Teius 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. 

             Hotărârea Consiliului local nr.31- privind folosirea in exclusivitate a sumei de 87.000 lei pentru 

reparatii la bisericile de pe raza orasului Teius pe anul 2020  se votează cu 13 voturi pentru Achimescu, 

Boţan, Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea, Hariton,Lazar, Mateica, Opruța,Popa, Sularea Ungur si doua 

abtineri Giurgiu si Milles. 

            Hotărârea Consiliului local nr.32- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare iaz 

piscicol,prin exploatare agregate minerale,, beneficiar SC Total NSA Invest SRL se votează cu 15 voturi 

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

Opruța,Popa, Sularea, Ungur. 

            Hotărârea Consiliului local nr.33- privind modificarea art.6,art.12,art.17 din Hotararea Consiliului 

local oras Teius nr.108/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 se votează cu 15 

voturi pentru Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton ,Lazar, 

Mateica,Milles, Opruța,Popa, Sularea, Ungur. 

             Hotărârea Consiliului local nr.34- privind stabilirea pentru anul 2020 a termenului de plata a taxei 

prevazute de art.13 din Regulamentul pentru eliberarea avizului program/acord de functionare si a 

autorizatiei de functionare pentru  desfasurarea activitatilor comerciale si a activitatilor de alimentatie 

publica pe raza orasului Teius,aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.12/2017 se votează cu 15 voturi 

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

Opruța,Popa, Sularea Ungur. 

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

 

 

                                                                                     Teiuş,31 martie  2020 
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