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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocat în ședință ordinară în data de 28 august 2020,ora 

10,00 prin Dispoziţia Primarului nr.306/21 august 2020,sedinta ce se desfasoara la Casa de cultura a 

orasului Teius,sedinta publica. 

             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 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 28 august 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri nr.66,67,68,69. 

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.306 din 21 august 2020. 

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

             Hotărârea Consiliului local nr.66-privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31 

iulie 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.67- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 

al orasului Teius pe anul 2020 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.68- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 

septembrie 2020 și pana la declararea ca legal constituit a noului consiliu local 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.69- privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș se votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan , Cernau, Crisan 

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

                Drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta. 

 

                                                                                     Teiuş,31 august  2020 
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