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                  Încheiat azi 28 ianuarie 2019,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al 

oraşului Teiuş  în  şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.87/22 ianuarie 

2019,la Casa de cultură a oraşului Teiuş,sala de sedinte,şedinţă publică. 

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

Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu,Hariton,Lazar, 

Mateica,Milles,Opruţa,Popa,Sularea, Ungur. 

                  La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Rat, din partea Primăriei oraşului 

Teiuş,dl prof.Pintea,directorul Liceului Teoretic Teius. 

                  Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş 

Teiuş din data de 18 decembrie 2018,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează 

cu unanimitate. 

                  Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local oraş 

Teiuş din data de 08 ianuarie 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu 

unanimitate. 

                  Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local oraş 

Teiuş din data de 14 ianuarie 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu 

unanimitate. 

                  Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei de iondata a Consiliului local oraş 

Teiuş din data de 18 ianuarie 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu 

unanimitate. 

                 Preşedinte de şedinţă este dl consilier Lazar Mihai Ovidiu ales prin Hotărârea 

Consiliului local oraş Teiuş nr.84 din 26 noiembrie 2018 pe o perioadă de trei luni(decembrie 

2018-februarie  2019). 

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

                  Dl primar prezintă ordinea de zi. 

                   .Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe raza orașului Teiuș pentru anul 

școlar 2019-2020. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate  

                2.Proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului orașului Teiuș pe anul 2018 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  modului de completare și ținere la zi a 

registrului agricol pe anul 2019. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 
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                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării oficiale a primarului orașului Teiuș 

în Belgia în perioada 01-05 martie 2019 

 -iniţiator-viceprimar Achimescu Ioan 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                5.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local 

oraș Teiuș nr.40/2014 privind obligativitatea obținerii acordului Primăriei orașului Teiuș pentru 

circulația pe drumurile publice și staționarea pe raza orașului Teiuș a turmelor de animale. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări la beneficiarii de 

venit minim garantat pe anul 2019 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                 7.Prezentarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 şi a Legii nr.52/2003 

în anul 2018   

                   -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 2018 

                   -prezinta secretar Bara  Maria              

                   9.Informare privind Modul de soluționare a petițiilor în semestrul II al anului 2018 

                   -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

                  10.Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului local oras Teius 

in trim.IV al anului 2018 

                   -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile  

                  11.Informare privind modul de completare a registrului agricol in semestrul II al anului 

2018. 

                  -prezinta primar dr.ing.Hălălai Mirel Vasile      

                  12.Citație dosar civil 4657/175/2017 Tribunal Alba;5756/109/2016 Curtea de Apel Pitești. 

                  13.Prezentare raport analiza Centru Multifuncțional Proromanes pentru anul școlar 

2017-2018.  

                      14.Probleme curente . 

                15.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna februarie 2019. 

                  Dl primar solicita completarea ordinei de zi cu Proiect de hotărâre privind stabilirea 

normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster 

Comfort, avand numărul de identificare VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea 

proprie a unităţii administrativ teritoriale Oraș Teiuș. 

                  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.46 din Legea nr.215/2001,republicata,legea 

administratiei publice locale si art.75 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,si pun 

in vedere consilierilor locali de a-si prezenta interesul personal pe care considera ca il au in  
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problemele supuse dezbaterii astfel incat sa nu ia parte la adoptarea hotararii.Hotararile 

Consiliului local adoptate cu incalcarea acestor prevederi legale sunt nule de drept. 

                Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

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

orașului Teiuș pentru anul școlar 2019-2020. 

                  Dna ec.Rat-sef 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-presedintele comisiei de protecție socială-prezintă avizul comisiei 

de protecție socială.  

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

                Dl prof.Pintea-director Liceul Teoretic Teius-Liceul Teoretic Teius este unitate de 

invatamant complexa cu personalitate juridica  si are in structura scoala Capud cu 2 clase si  cu 

predare simultana cu 47 elevi si gradinita Capud cu 20 copii, 2 gradinite in Teius(una cu program 

normal si una program prelungit),la Teius avem ciclul primar,gimnazial ,licela structurat astfel 

cate 2 clase pe fiecare nivel de la 1-12.La Liceul avem 2 clase pe nivel cu cate 28 elevi 

fiecare,stiintele naturii si filologie.Structura anului scolar respecta evolutia demografica.  

                Dl cons.Cernau-a crescut numarul de elevi?Numarul de elevi de 28 intr-o clasa se 

poate depasi? 

                Dl prof.Pintea-director Liceul Teoretic Teius-a crescut numarul de elevi si avem 

fluctuatii datorita schimbarii domiciliului.Cu aprobarea Inspectoratului Scolar numarul de elevi 

dd 28 in clasa, poate fi depasit. 

                Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind privind aprobarea rețelei 

școlare pe raza orașului Teiuș pentru anul școlar 2019-2020 este majoritatea consilierilor în 

funcţie. 

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

școlare pe raza orașului Teiuș pentru anul școlar 2019-2020 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.5/2019. 

                Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului orașului Teiuș pe anul 2018. 

                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-presedintele 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 Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului orașului Teiuș pe anul 2018 este majoritatea consilierilor în 

funcţie.                                  
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                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului Teiuș pe anul 2018 se votează cu 15 

voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau,Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton, Giurgiu, 

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

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.6/2019. 

                Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.                
                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  modului de completare și 

ținere la zi a registrului agricol pe anul 2019. 

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

                  Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea  modului de 

completare și ținere la zi a registrului agricol pe anul 2019 este majoritatea consilierilor in functie.                                 

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

de completare și ținere la zi a registrului agricol pe anul 2019 se votează cu 15 voturi pentru 

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

Milles,Opruţa, Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.7/2019. 

                Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.                
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării oficiale a 

primarului orașului Teiuș în Belgia în perioada 01-05 martie 2019 

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

                Dl primar-solicit modificarea datei de deplasare din 01-05.03.2019 in 03-09.03.2019.  

                Dl cons.Cernau-cati angajati din Primarie se duc in Belgia? 

                Dl primar-amgajatii Primariei se duc pe spesele lor.Costurile din bugetul local sunt 

suportate doar pentru primar. 

               Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea deplasării 

oficiale a primarului orașului Teiuș în Belgia în perioada 03-09 martie 2019 este majoritatea 

consilierilor prezenți.     

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

deplasării oficiale a primarului orașului Teiuș în Belgia în perioada 03-09 martie 2019 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.8/2019. 

                Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.                
                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii 

Consiliului local oraș Teiuș nr.40/2014 privind obligativitatea obținerii acordului Primăriei 

orașului Teiuș pentru circulația pe drumurile publice și staționarea pe raza orașului Teiuș a 

turmelor de animale. 
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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. 

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

                Dl cons.Cernau-pentru toti detinatorii de animale este necesar acordul Primariei?Sa fie 

anutati cei care au animale sa vina la Primarie pentru obtinerea acordului. 

                 Dl primar-sa avem control asupra lor,din punt de vedere medical si avem foarte multe 

probleme si cu detinatorii de terenuri.  

                  Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind modificarea si 

completarea Hotărârii Consiliului local oraș Teiuș nr.40/2014 privind obligativitatea obținerii 

acordului Primăriei orașului Teiuș pentru circulația pe drumurile publice și staționarea pe raza 

orașului Teiuș a turmelor de animale este majoritatea consilierilor in functie.                                               

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea si 

completarea Hotărârii Consiliului local oraș Teiuș nr.40/2014 privind obligativitatea obținerii 

acordului Primăriei orașului Teiuș pentru circulația pe drumurile publice și staționarea pe raza 

orașului Teiuș a turmelor de animale se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, 

Crisan C, Crişan I,Florea, Giurgiu, Hariton,Lazar,Mateica,Milles,Opruţa,Popa,Sularea, Ungur . 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.9/2019. 

                Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări 

la beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2019 

                Dl  viceprimar-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                Dl cons.Achimescu-președintele comisiei protectie sociala-prezintă avizul comisiei 

economice. 

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

                Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Planului de 

acțiuni și lucrări la beneficiarii de venit minim garantat pe anul 2019 este majoritatea 

consilierilor in functie.                                               

                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 2019 se votează cu 15 voturi 

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

Milles,Opruţa, Popa,Sularea, Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.10/2019. 

                  Dl primar prezinta Proiectul de hotarare privind stabilirea normativelor proprii pentru 

consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster Comfort, avand numărul de 

identificare VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea proprie a unităţii 

administrativ teritoriale Oraș Teiuș. 

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.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 
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                  Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind stabilirea normativelor 

proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster Comfort, avand 

numărul de identificare VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea proprie a unităţii 

administrativ teritoriale Oraș Teiuș este majoritatea consilierilor in functie.                                               

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

normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara Dacia Duster 

Comfort, avand numărul de identificare VF1HJD40X62429109,serie motor R085990 din dotarea 

proprie a unităţii administrativ teritoriale Oraș Teiuș se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, 

Boţan , Cernau, Crisan C, Crişan I,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica,Milles, Opruţa ,Popa , 

Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.11/2019. 

                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 2018   

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

grav in semestrul II al  anului 2018 

                 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 
                 Dl primar prezinta Modul de soluționare a petițiilor în semestrul II al anului 2018 

                Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezinta Informare privind aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului 

local oras Teius in trim.IV al anului 2018 

                Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezinta Informare privind modul de completare a registrului agricol in 

semestrul II al anului 2018. 

               Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 

                 Dl primar prezinta  Citație dosar civil 4657/175/2017 Tribunal Alba;5756/109/2016 

Curtea de Apel Pitești. 

                Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezinta Raport analiza Centru Multifuncțional Proromanes pentru anul 

școlar 2017-2018.  

                Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi.-Probleme curente . 

                Dl cons.Cernau-problema gunoiului menajer. 

                Dl viceprimar-de astazi au venit la colectat. 

                Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi. 

              Se stabilește data următoarei sedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş 26 februarie 

2019. 

              Nemaifiind discuții dl președinte de ședință declară lucrările ședinței închise. 

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.   

 

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR 

               Consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                               jr.BARA  MARIA 

 

 


