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             Consiliul local al orasului Teius a fost convocat în ședință ordinară în data de 31 iulie 2020,ora 10,00 prin 

Dispoziţia Primarului nr.273/24 iulie 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 mai 2020 au fost 

adoptate următoarele hotărâri nr.57,58,59,60,61,62,63,64,65. 

             Convocarea Consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia Primarului nr.273 din 24 iulie 2020. 

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

             Hotărârea Consiliului local nr.57-privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29 iunie 

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.58- 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.59- privind  aprobarea contului de executie bugetara la 30.06.2020 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.60- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Amenajare iaz piscicol" 

beneficiar SC Selim Teiuș SRL 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.61- 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. 

             Hotărârea Consiliului local nr.62- privind aprobarea actului aditional la conventia de parteneriat incheiata 

cu Asociatia Caritas mitropolitan greco catolic Blaj pentru servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice 

in orasul Teius se votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea 

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

            Hotărârea Consiliului local nr.63- privind aprobarea acordarii unor facilitati la plata impozitului anual pe 

cladiri sau a taxei lunare pe cladiri se votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan , Cernau, Crisan Cornel, 

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

            Hotărârea Consiliului local nr.64- privind  aprobarea înscrierii provizorii în Cartea Funciara în favoarea 

orașului Teius a unor imobile situate în extravilanul orașului Teiuș(drumuri, terenuri neproductive , canale ) se 

votează cu 15 voturi pentru Achimescu,Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea 

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

            Hotărârea Consiliului local nr.65- privind aprobarea conventiei de cooperare încheiata între Oraşul Teiuş şi 

Asociaţia Sfânta Veronica  Dumbrava pentru organizarea şi funcţionarea Căminului pentru persoane vârstnice 

Teiuş 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. 
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