
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

PRIMAR 

                                                                       D I S P O Z I Ţ I A 

NR.59/2020 

privind convocarea Consiliului Local al orașului Teiuș în ședința publică „ordinară”,  

în data de 29 ianuarie 2020,ora 11,00 
 

 

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

                        Având în vedere: 

                       -prevederile art.133,alin.1,art.134,alin.1,lit.a,alin.3,lit.a,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 Consiliul Local al orașului Teiuș în ședința publică „ordinară” în  data 

de  29 ianuarie 2020,ora 11,00, la sala de ședințe a Consiliului local din cadrul Casei de Cultură a 

orașului Teiuș,str.Decebal,nr.31,județul Alba. 

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

           Art. 2. (1). Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi însoțite de anexele 

corespunzătoare,referatele de aprobare,rapoartele de specialitate,precum și celelalte documente conexe 

sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format letric sau pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, 

după caz. 

 (2). Proiectele de hotărâri vor fi transmise pentru avizare, comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului local al orașului Teiuș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la 

art. 1, alin. (2). 

  (3). Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâri înscrise 

pe ordinea de zi . 

           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,23 ianuarie 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.59/2020 

ORAȘ TEIUȘ 

PRIMAR 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

a ședinței publice „ordinară”, din data de 29 ianuarie 2020,ora 11,00 

 

 

 

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

Local al orașului Teiuș din data de 09.01.2020,convocată de îndată. 

  Redactat : Bara Maria,secretarul orașului Teiuș. 

               2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe raza orașului Teiuș pentru anul școlar 

2020-2021. 

               -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

 Transmis spre avizare 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   

            3.Proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

orașului Teiuș pe anul 2019 

            -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   

               4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  modului de completare și ținere la zi a registrului agricol 

pe anul 2020. 

            -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.3 

juridică şi de disciplină   

             5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări la beneficiarii de venit minim 

garantat pe anul 2020 

            -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

 Transmis spre avizare 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   

             6.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării oficiale a primarului orașului Teiuș în Belgia în 

perioada 24-28 februarie 2020 

            -iniţiator-viceprimar Achimescu Ioan 

 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.3 

juridică şi de disciplină   

             7.Prezentarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 şi a Legii nr.52/2003 în 

anul 2019   

              -prezintă primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile                                                                                                                                         



              8.Prezentarea Raportului de activitate al asistenţilor personai ai persoanelor cu handicap grav in 

semestrul II al  anului 2019 

              -prezinta secretar Bara  Maria              

              9.Informare privind Modul de soluționare a petițiilor în semestrul II al anului 2019 

             -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

               10.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius in trim.IV 

al anului 2019 

               -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile  

               11.Informare privind modul de completare a registrului agricol in semestrul II al anului 2019. 

               -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile      

               12.Citație dosar civil 2241/40/2019 Tribunal Botoșani 

               13.Comunicare Hotarare civila Tribunal Alba-dosar civil 4658/175/2017  

               14.Cerere-Cetean Teodor 

               15.Probleme curente . 

             17.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna februarie 2020. 

 

 

                                                                              Teiuş,23 ianuarie 2020 

 

 

 

 

                           PRIMAR                                             Contrasemnează pentru legalitate              

            dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                  secretarul general al orașului 

                                                                                                                Bara Maria 
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