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        Încheiat azi 18 februarie 2020,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.85/12 februarie 2020,la Casa de cultura a 

orasului Teius,sala de sedinte,sedinţă publică. 

         Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri  Achimescu, Boţan, 

Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazăr,Mateica,Opruța,Popa, Sularea, Ungur 

lipseste motivat dl consilier Milles(plecat in delegatie). 

          La ședință mai participă în calitate de invitați dna Raț,dl Colev,dl Gândilă,din partea Primăriei oraș 

Teiuș,dl Salcă,consultant achiziții,dl prof.Pintea,dna Barna din partea Liceului Teoretic Teiuș,dnii 

Giurgiu și Boancă,delegați sate Pețelca și Beldiu. 

          La ședință mai participă deasemenea un număr de 3 cetățeni ai orașului Teiuș.(dl Crișan C, Cristof  

și Praja) 

          Preşedinte de şedinţă este dl consilier Cernau Dorin ales prin Hotărârea Consiliului local oraş Teiuş 

nr.96 din 27 noiembrie 2019 pe o perioadă de trei luni,respectiv decembrie 2019-februarie 2020. 

         Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi. 

         Dl primar prezintă ordinea de zi. 

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

al orașului Teiuș din data de 29.01.2020. 

  Redactat : Bara Maria,secretarul orașului Teiuș. 

              2.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a  microbuzului 

școlar pentru transport elevi 

            -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   

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și servicii sociale în orașul Teiuș în 

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.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 alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni( martie-

mai 2020) 

            -iniţiator-primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

 Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.3 juridică şi de disciplină   

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii in anul 2020  a excedentului bugetar existent la 

31.12.2019. 

            -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.3 

juridică şi de disciplină   
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            6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Teius, 

aprobarea bugetului creditelor interne, listei de investitii  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.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   

             7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Apa Alba 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   

             8.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in orasul 

Teius  

             -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  

             9.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice,sociale si 

educative ce se vor desfasura în oraşul Teiuş în anul 2020 

             -iniţiator-primar 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  

           10.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul II al anului 

școlar 2019-2020  

             -iniţiator-primar 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  

            11.Cereri:Breaz Aurel  

              12.Probleme curente . 

            13.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna martie 2020. 

             Dl primar supune la vot ordinea de zi se voteaza cu unanimitate. 

             Dna secretar inainte de a trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi,vreau 

sa va aduc la cunostinta prevederile art.228 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ si pun in vedere consilierilor locali care considera ca au conflict de interese in 

problemele supuse dezbaterii sa anunțe acest lucru la începutul ședinței și să nu participe la vot la 

problemele respective.Hotararile Consiliului local adoptate cu incalcarea acestor prevederi legale sunt 

nule de drept. 

             Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

             Dna secretar prezinta procesul verbal al sedinte ordinare a Consiliului local oraş Teiuş din data de 

29 ianuarie 2020, nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

             Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.10/2020 

             Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

               Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de 

utilizare a  microbuzului școlar pentru transport elevi 
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               Dna Raț-șef serviciu buget finanțe prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș.Denumirea hotararii corecta aprobarea regulament 

privind modul de utilizare a microbuzelor scolare pentru transport elevi 

            Dl cons.Achimescu-președintele comisiei de protecție socială-prezintă avizul comisiei de protecție 

socială. 

            Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

               Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a  

microbuzului școlar pentru transport elevi este majoritatea simplă a consilierilor in functie. 

              Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului 

privind modul de utilizare a  microbuzului școlar pentru transport elevi se votează cu 14 voturi pentru 

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

,Ungur. 

              Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.11/2020. 

            Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și servicii sociale în 

orașul Teiuș în anul 2020 

            Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș .Cu denumire corecta conform proiectului de 

hotarare. 

           Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

           Dl cons.Achimescu-președintele comisiei de protecție socială-prezintă avizul comisiei de protecție 

socială. 

           Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

           Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Planului de acțiuni și servicii sociale în orașul 

Teiuș în anul 2020 este majoritatea simpla a consilierilor in functie. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni 

și servicii sociale în orașul Teiuș în anul 2020 cu mentionarea completa a denumirii hotararii  se votează 

cu 14 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau, Crisan C,Crişan Ioan ,Florea Giurgiu,Hariton,Lazar, 

Mateica,Opruța, Popa, Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.12/2020. 

            Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o 

perioadă de 3 luni( martie-mai 2020) 

              Dna secretar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

            Dl cons.Lazar-propune presedinte de sedinta pentru lunile martie-mai 2020 pe dl cons.Achimescu.    

            Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind alegerea președintelui de ședință pentru o 

perioadă de 3 luni( martie-mai 2020) este majoritatea simpla a consilierilor prezenti. 

            Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință pentru o perioadă de 3 luni( martie-mai 2020),pe dl consilier Achimescu Ioan se votează cu 14 

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

Opruța,Popa, Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.13/2020. 

            Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii in anul 2020  a excedentului 

bugetar existent la 31.12.2019. 
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           Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș .Corectare in proiectul de hotarare excedent an 

2020 nu 2019 cum este trecut in proiectul de hotarare. 

           Dl cons.Popa-presedintele comisiei economice-prezinta avizul comisiei economice.  

           Dl cons.Achimescu-președintele comisiei de protectie socială-prezintă avizul comisiei de protecție 

socială. 

           Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

           Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea utilizarii in anul 2020  a excedentului bugetar 

existent la 31.12.2019 este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

            Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii in anul 

2020 a excedentului bugetar existent la 31.12.2019 cu mentionarea corecta a anului   se votează cu 14 

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

Opruța , Popa, Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.14/2020. 

            Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

orasului Teius, aprobarea bugetului creditelor interne, listei de investitii  pe anul 2020 

            Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș .Denumire corecta plan anual al investitiilor publice 

,nu lista de investitii.Suplimentar fata de materialul prezentat avem suma de 428 mii lei repartizata de 

Consiliul Judetean primite cu adresa din data de 14 februarie 2020. 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

            Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei de protectie 

sociala. 

            Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

              Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,a Programul 

anual al Investitiilor Publice al orasului Teius pe anul 2020 este majoritatea absoluta a consilierilor in 

functie.                              

           Dl presedinte de sedinta supune la vot bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 

2020  pe capitole,articole si aliniate dupa cum urmeaza: 

       -cap.51.02.-autoritati executive-3857,58 mii lei se voteaza cu unanimitate. 

       -cap.54.02.-alte servicii publice-231,10 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

       -cap.55.02.-tranzactii privind datoria publica si imprumuturi-104 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

       -cap.61.02.-aparare,ordine publica,siguranta nationala-642,50 mii lei(politia locala-492,60 mii 

lei,PSI-149,90 mii lei)-se voteaza cu unanimitate.                

        -cap.65.02.-invatamant-10.759,53 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

        -cap.66.02.-sanatate-71,80 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

        -cap.67.02.-cultura,arta,sport-18358,19 mii lei(biblioteca-61,50 mii lei,casa de cultura-155,20 mii 

lei,sport-108 mii lei,tineret-17149,41 mii lei,intretinere gradini publice,parcuri-517,08 mii lei,servicii 

religioase-132 mii lei,alte servicii in domeniul culturii-235 mii lei)-se voteaza cu unanimitate.             

         -cap.68.02.-asigurari si asistenta sociala-2427,20 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.70.02.06-iluminat public-4833,50 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.70.02.05-alimentare cu apa-240 mii lei-se voteaza cu unanimitate.  

         -cap.70.02.07-alimentare cu gaze naturale-10 mii lei-se voteaza cu unanimitate.   

         -cap.70.02.30.30 -piata-128,80 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.70.02.50-gospodarie-599,80 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.74.02.05-salubritate-572 mii lei-se voteaza cu unanimitate.                                                         

         -cap.74.02.06-canalizare si tratarea apelor reziduale-836 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 

         -cap.84.02.-drumuri si poduri-8868,72 mii lei-se voteaza cu unanimitate. 
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         -cap.84.02.50 alte cheltuieli in domeniul transporturilor-88,50 mii lei-se voteaza cu unanimitate.                                                 

         -cap.87.02.-turism-114,02 mii lei -se  voteaza cu unanimitate. 

         -cap.83.02.-agricultura-1,5 mii lei 

         -131.03-bugetul creditelor interne-1226,96 mii lei,-se voteaza cu unanimitate. 

         -planul anula al investitiilor publice pe anul 2020-se voteaza cu unanimitate. 

             Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli ,a Programul anual al Investitiilor Publice al orasului Teius pe anul 2020 cu modificarile 

solicitate se votează cu 14 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan 

,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazar,Mateica,Opruţa, Popa , Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.15/2020. 

            Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba pe anul 2020 

            Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

            Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

            Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea cotizației orașului Teiuș la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba pe anul 2020 este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

            Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului 

Teiuș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba pe anul 2020 se votează cu 14 voturi pentru 

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

Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.16/2020. 

            Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor in orasul Teius  

            Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

            Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

            Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in 

orasul Teius este majoritatea simpla a consilierilor in functie. 

            Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de 

analiza si acoperire a riscurilor in orasul Teius se votează cu 14 voturi pentru Achimescu, Boţan, 

Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica, Opruța,Popa, Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.17/2020. 

            Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural-

artistice,sociale si educative ce se vor desfasura în oraşul Teiuş în anul 2020 

            Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

            Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei de protectie 

sociala. 

            Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

            Dl cons.Cernau-ce presupune concertul de folck in cei 6000 lei? 

            Dl primar-concert organizat de persoane de specialitate pentru tineret,initiatori dl Mitescu si  dl 

Oprita.Dupa cum puteti vederea sumele sunt minime la manifestari,rata infatiei a crescut. 
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            Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea programului manifestărilor cultural-

artistice,sociale si educative ce se vor desfasura în oraşul Teiuş în anul 2020 este majoritatea absoluta a 

consilierilor in functie. 

            Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului 

manifestărilor cultural-artistice,sociale si educative ce se vor desfasura în oraşul Teiuş în anul 2020 se 

votează cu 14 voturi pentru Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea, 

Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica, Opruța,Popa, Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.18/2020. 

            Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare pentru 

semestrul II al anului școlar 2019-2020  

            Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

            Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

            Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei de protectie 

sociala. 

            Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

            Dl primar-Primaria si Consiliul local este aproape de copii si de de acord cu stimularea copiilor cu 

rezultate deosebite,numarul burselor a crescut,ceea ce este foarte bine si pentru aceasta vreau sa-l felicit 

pe dl director. 

            Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul II al 

anului școlar 2019-2020 este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

            Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului burselor 

școlare pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020 se votează cu 14 voturi pentru Achimescu, Boţan, 

Cernau,Crisan C,Crişan Ioan,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica, Opruța,Popa, Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.19/2020. 

            Se trece la punctul 11de pe ordinea de zi. 

            Dl primar-prezintă cererea dlui Breaz Aurel-privind reglementarea situatiei juridice a imobilului 

situat in Teius,str.Horea,nr.54 . 

            Dl primar-vom analiza si verifica toate variantele propuse si vom lua decizia legala. 

             Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi-probleme curente. 

             Dl Crisan Cristian-locuitor oras Teius-in legatura cu semnul de circulatie amplasat pe str.Clujului, 

la iesire spre IAS.Astazi am constat de dimineata ca semnul de circulatie care interzicerea virajul la 

stanga a fost luat. 

            Dl primar -acel semn de circulatie despre care faceti vorbire a fost luat dupa ce cei de la 

Drumurile Nationale au realizat marcajul "linie discontinua".Este inadmisibil ca cineva sa poarte 

raspunderea pentru ceva ce nu au facut cei de la Drumurile Nationale,si ne bucuram ca sa luat acesta 

masura. 

            Dl Crisan Cristian-locuitor oras Teius-acest lucru trebuia facut mai demult,pentru ca foarte multe 

persoane puteam sa ramanen fara permise de conducere.Nu a facut nimeni nici un demers,Primaria a pus 

acel semn.Nu s-a solicitat acest lucru de catre Politie sau de catre Drumurile Nationale. 

            Dl primar-noi am luat aceasta masura pentru a proteja cetatenii,dvs ca si colaborator al Primariei 

ar trebui sa cunoasteti lucrurile acestea. 

            Dl Praja-locuitor oras Teius-nu se poate ca eu locuitor in zona IAS la iesire de pe strada sa 

trebuiasca sa ma duc pana la Somaco pentru a veni in oras sa cumpar o paine ,pentru ca si acolo daca 

intorc fac o ilegalitate. 
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             Dl primar-sa tinem de acel marcaj discontinuu.Eu nu cred ca este cineva batut in cap sa 

restrictioneze circulatia in zona.Se vede ca cei de la Drumurile Nationale sunt mai sensibili la solicitarea 

directa a cetatenilor.Va felicit pentru demersul dvs si pentru reusita.Noi Primaria am incercat de mai 

multe ori ,dar nu am reusit.Primaria si Consiliul local este in sprijinul cetatenilor.Totusi eu va spun 

prudenta maxima in acea zona. 

             Dl Giurgiu-reprezentant sat Petelca-daca s-ar putea anul acesta renova putin fosta scoala si 

reperatii la drumuri.Luate masuri impotriva celor ce nu isi ingrijesc casele. 

             Dl primar-vom face un Studiu de fezabilitate pentru drumurile din Petelca si sa depunem 

documentatia pe un proiect.A-si dori sa facem front comun pentru curatenia orasului si sa luam masuri 

impotriva celor ce nu respecta legea si arunca gunoiul la intamplare,trebuie sa constientizam populatia  si 

cetatenii sa inteleaga acest lucru. 

             Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi 
            Se stabileste data urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului local oras Teius- 27 martie 2020. 

            Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

            Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.  
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