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        Încheiat azi 30 aprilie 2020,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al oraşului Teiuş  în  

şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.176/24 aprilie 2020,desfășurată la distanță. 

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

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

Sularea,Ungur. 

          Preşedinte de şedinţă este dl consilier Achimescu Ioan ales prin Hotărârea Consiliului local oraş 

Teiuş nr.13 din 18 februarie 2020 pe o perioadă de trei luni,respectiv martie-mai 2020. 

         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 27.03.2020. 

  Redactat : Bara Maria,secretarul orașului Teiuș. 

              2.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor  și taxelor locale în orașul Teiuș pe anul 

2021 

            -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 contului de execuție bugetară al orașului Teiuș la 31 

martie 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   

  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor disponibile din proprietatea privată 

a orașului Teiuș 

  -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   

            5.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a 

localităților din județul Alba 
             -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  

            6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Teiuș 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  
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            7.Proiect de hotarare privind aprobarea autorizatiilor taxi atribuite in cadrul procedurii din data 

de 21 aprilie 2020 pe raza orasului 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         

           8.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius in trim.I 

al anului 2020 

            -prezintă primar oraș Teiuș,dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

           9.Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in 

perioada 01.01-22.04.2020 

             -prezinta secretar general oras Teius- Bara Maria 

            10.Probleme curente . 

         11.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna mai 2020. 

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

             Votul dl consilieri locali privind aprobarea ordinei de zi si a proiectelor de hotarare inscrise pe 

ordinea de zi a fost transmis electronic in intervalul orar 11-12 potrivit precizarilor din invitatia de 

sedinta,pe adresa de  e-mail primaria_orasului_teius@yahoo.com. Votul dlnilor consilieri locali este 

anexat la dosarul de sedinta. 

             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 27 martie 2020, nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu unanimitate. 

             Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.35/2020 

             Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

               Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor  și taxelor locale în 

orașul Teiuș pe anul 2021 

               Dna Raț-șef serviciu buget finanțe 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 aprobarea impozitelor  și taxelor locale în orașul Teiuș pe 

anul 2021 este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

              Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor  și 

taxelor locale în orașul Teiuș pe anul 2021 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan, 

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

,Ungur. 

              Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.36/2020. 

            Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al 

orașului Teiuș la 31 martie 2020 

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

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 
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           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 aprobarea contului de execuție bugetară al orașului Teiuș 

la 31 martie 2020 este majoritatea absoluta  a consilierilor in functie. 

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

execuție bugetară al orașului Teiuș la 31 martie 2020 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, 

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

Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.37/2020. 

            Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

  Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor disponibile din 

proprietatea privată a orașului Teiuș 

  Dna ec.Raț-șef serviciu buget finanțe-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 aprobarea închirierii 

pășunilor disponibile din proprietatea privată a orașului Teiuș este majoritatea absoluta a consilierilor 

in functie. 

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

închirierii pășunilor disponibile din proprietatea privată a orașului Teiuș se votează cu 15 voturi 

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

Milles,Opruța,Popa, Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.38/2020. 

            Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

salubrizare a localităților din județul Alba 
           Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

           Dl cons.Popa-presedintele comisiei economice-prezinta 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 Regulamentului serviciului de salubrizare a 

localităților din județul Alba este majoritatea absoluta a consilierilor in functie. 

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

serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba se votează cu 15 voturi pentru Achimescu , 

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

Sularea Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.39/2020. 

            Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al orasului Teius, 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.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei de 

protectie sociala. 

            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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 

este majoritatea absoluta a consilierilor in functie.                              

           Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de 

venituri si 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. 

            Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.40/2020. 

            Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea autorizatiilor taxi atribuite in cadrul 

procedurii din data de 21 aprilie 2020 pe raza orasului 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 aprobarea autorizatiilor taxi atribuite in cadrul procedurii 

din data de 21 aprilie 2020 pe raza orasului Teius este majoritatea simpla a consilierilor in functie. 

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

taxi atribuite in cadrul procedurii din data de 21 aprilie 2020 pe raza orasului Teius se votează cu 15 

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

Milles,Opruța, Popa,Sularea,Ungur. 

            Consiliul local oraș Teiuș adoptă Hotărârea nr.41/2020. 

            Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 
            Dl primar prezinta Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local 

oras Teius in trim.I al anului 2020 

            Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 
            Dna secretar prezinta-Informare privind principalele acte normative publicate in Monitorul 

Oficial al Romaniei in perioada 01.01-22.04.2020 

            Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi-Probleme curente . 

            Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi 
            Se stabileste data urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului local oras Teius- mai 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 GENERAL 

                         consilier  ACHIMESCU IOAN                                        BARA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


