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        Încheiat azi 29 ianuarie 2020,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.59/23 ianuarie 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,Crişan Ioan,Florea,Giurgiu,Hariton,Lazăr,Mateica,Milles,Opruța,Popa, Sularea,Ungur lipseste un 

consilier dl Crisan C. 

          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 „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   
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             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 . 

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

              Dl primar-solicita completarea ordinei de zi cu Proiectul de hotarare privind neasumarea de către 

UAT oraș Teiuș a a responsabilitățiilor organizarii și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor-cadru pentru 

achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, 

pentru perioada 2020-2023 si modificarea datelor de la punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv data de 22-

25 februarie 2020.    

             Dl primar supune la vot ordinea de zi cu completarile facute 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 extraordinare a Consiliului local oraş Teiuş din 

data de 09 ianuarie 2020, nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

             Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.3/2020 

             Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

               Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe raza orașului Teiuș 

pentru anul școlar 2020-2021. 

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

specialitate al primarului orașului Teiuș. 

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

socială. 
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            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 rețelei școlare pe raza orașului Teiuș pentru anul 

școlar 2020-2021 este majoritatea simplă a consilierilor in functie. 

              Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe 

raza orașului Teiuș pentru anul școlar 2020-2021 se votează cu 14 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau, 

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

              Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.4/2020. 

            Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului orașului Teiuș pe anul 2019 

            Dl primar-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-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 evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului orașului Teiuș pe anul 2019 este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului orașului Teiuș pe anul 2019 se votează cu 14 voturi pentru 

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

Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.5/2020. 

            Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

              Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modului de completare și ținere la zi a 

registrului agricol pe anul 2020. 

            Dna secretar-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  modului de completare și ținere la zi 

a registrului agricol pe anul 2020 este majoritatea simpla a consilierilor prezenti. 

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

completare și ținere la zi a registrului agricol pe anul 2020 se votează cu 14 voturi pentru Achimescu, 

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

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.6/2020. 

            Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări la 

beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2020 

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

specialitate al primarului orașului Teiuș . 

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

socială. 

            Dl cons.Lazar-președintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 
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             Dna secretar-în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări la 

beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2020 este majoritatea simpla a consilierilor prezenti. 

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

și lucrări la beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2020 se votează cu 14 voturi pentru Achimescu, 

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

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.7/2020. 

            Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării oficiale a primarului orașului 

Teiuș în Belgia în perioada 24-28 februarie 2020.Doresc să fac o precizare în ceea ce privește data nu este 

24-28 februarie 2020,ci 22-25 februarie 2020. 

            Dna secretar-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 deplasării oficiale a primarului 

orașului Teiuș în Belgia în perioada 22-25 februarie 2020 este majoritatea simpla a consilierilor prezenti. 

              Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării oficiale 

a primarului orașului Teiuș în Belgia în perioada 22-25 februarie 2020 se votează cu 14 voturi pentru 

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

Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.8/2020. 

            Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar-prezintă Raportului de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 şi a Legii nr.52/2003 

în anul 2019   

              Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi.                                                                                                                                        
              Dna secretar-prezintă Raportului de activitate al asistenţilor personai ai persoanelor cu handicap 

grav in semestrul II al  anului 2019 

              Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi 
              Dl primar prezintă Informare privind Modul de soluționare a petițiilor în semestrul II al anului 

2019 

               Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi 
                Dl primar prezintă-Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras 

Teius in trim.IV al anului 2019 

                Se trece la punctul 11de pe ordinea de zi 
                Dl primar prezintă Informare privind modul de completare a registrului agricol in semestrul II al 

anului 2019. 

                Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi     
                Dl primar prezintă-Citație dosar civil 2241/40/2019 Tribunal Botoșani-Un coleg de-al nostru își 

solicită recunoașterea unor drepturi -grupa de muncă. 

                Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi 
                Dl primar prezintă-Comunicare Hotarare civila Tribunal Alba-dosar civil 4658/175/2017 .Este 

vorba de procesul cu apartamentele din blocul B4. 

                Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi 
                Dl primar prezintă Cererea dlui Cetean Teodor care dorește să doneze o suprafață de teren cu 

destinația de stradă- Consiliului local. 
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                Dl primar -aceea zonă nu a fost cuprinsă în zona de dezvoltare ,respectiv Primăria nu poate oferi 

acum utilități.Problema se va studia și pe viitor va fi cuprinsă și zona respectivă pentru extindere utilități. 

Mai avem în Teiuș și zona str.Simion Lucaciu în aceași situație. 

        

            Dl primar prezinta Proiectul de hotarare privind neasumarea de către UAT oraș Teiuș a a 

responsabilitățiilor organizarii și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor și a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023. 

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

specialitate al primarului orașului Teiuș. 

           Dl primar-este vorba de asumarea responsabilitatii organizarii licitațiilor pentru Programul Cornul 

si Laptele din scoli.Să se facă ca și până acum de către Consiliul Județean. 

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

           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 neasumarea de către UAT oraș Teiuș a a responsabilitățiilor 

organizarii și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023 este majoritatea 

absolută a consilierilor in functie. 

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind neasumarea de către UAT oraș 

Teiuș a a responsabilitățiilor organizarii și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023 

se votează cu 14 voturi pentru Achimescu,Boţan, Cernau, Crişan Ioan ,Florea, Giurgiu, Hariton, Lazar, 

Mateica,Milles,Opruta,Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.9/2020. 

            Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi-probleme curente. 

            Dl primar -Să luăm măsuri și să conștientizăm populația despre importanța selectării colective a 

deșeurilor.Dacă nu se va face acest lucru ,se ma majora tariful. 

             Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi 
            Se stabileste data urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului local oras Teius- 18 februarie 2020. 

            Nemaifiind discutii dl presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

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

 

 

 

  

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        SECRETAR 

                           consilier  CERNAU DORIN                                        BARA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


