ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
al sedinteie extraordinare cu convocare de indata , a Consiliului
Local Teisani din data de 08 ianuarie 2021 , orele 08,30
La sedinta Consiliului Local Teisani ,convocata prin Dispozitia primarului
nr.5/07.01.2021 , au fost prezenti urmatorii 7 consilieri locali : DUMITRESCU
GHEORGHE , IORDACHE IORDACHE –NICOLAE, , MOȘNEANU ADRIANA ,
,CARSTOCEA ELENA LAVINIA , POPA CONSTANTIN , CURCA TRAIAN , si
CATANA OCTAVIAN .
La ședinta Consiliului Local Teișani participă de drept ,doamna Camelia
Stanciu , secretar general al UAT Teișani .
Sedinţa se desfașoară la sediul Primăriei Teișani ,cu respectarea
distanţei dintre persoane de minim 1,5 m şi la care participă 8 consilieri din
totalul de 13 câţi sunt în componenţa consiliului local.
D-na Stanciu Camelia – secretar general
Intrucat d-l presedinte de sedinta lipseste , in conformitate cu prevederile
art 123 ,alin ( 3) din CodulAdministrativ , se va alege un presedinte de
sedinta doar pentru acesta sedinta .
Solicit sa se faca propuneri de catre consilierii locali .
D-l Curca Traian
Propun ca presedinte de sedinta pentru acesta sedinta pe d-na Carstocea
Elena - Lavinia.
Supusa la vot propunerea a fost aprobata cu unanimitate.
D-na Carstocea Lavinia-Elena
proiectului ordinei de zi si anume :

–președinte de ședinta da citire

1- Proiect de hortarare privind
acoperirea din excedentul bugetului
local al comunei Teisani , a deficitului sectiunii de dezvoltare - proiect
initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi de cei 7 consilieri
prezenți.
D-na presedinte de sedinta Carstocea Elena Lavinia supune spre
aprobare procesele verbale ale sedintelor anterioare ,respectiv din data de
7 , 13 si 22 decembrie 2020 , care au fost aprobate cu unanimitate de voturi
de cei prezenti.
A fost luat in discutie materialul inscris pe ordinea de zi ,respectiv

“ Proiect de hortarare privind

acoperirea din excedentul bugetului local al
comunei Teisani , a deficitului sectiunii de dezvoltare - proiect initiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe „

Materialul a fost prezentat de initiatorul de proiect –dl Stanciu Gheorghe.
Proiectul de hotarare este insotit de referaul de aprobare al initiatorului ,
de refaratul compartimentului de specialiate si de Avizul Comisiei nr. 1 din
carul Consiliului Local Teișani .
D-l președinte roaga consilierii să se inscrie la cuvant.
Nu sunt inscrieri la cavant .
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi , devenind
Hotărârea nr.1/08.01.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l primar solicita inscriere la cuvant facand precizari referitoare:
1. analizarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local Teisani ,
care este in faza de avizare ;
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teișani
Un consilier nu poate participa on-line la sedintele de consiliu numai in
situatii speciale ( conditii de boala , ……..)
Referitor la noul Regulament d-na secretar roga d-nii consilieri sa ia
cunostinta de continutul acestuia ( urmand a fi transmis pe e-mail ) , iar in
situatia unor amendamente acestea sa fie aduse pana la sedinta viitoare in
scris .
Analizand proiectul de regulament propus se impun amendamente ale
acestuia , intrucat unele prevederi nu sunt in concordanta cu prevederile
legale .
D-l primar adreseaza d-lor consilieri doua intrebari - consultari :
-una referitoare la achizitia de dezinfectanti si alte materiale de
protectie anti COVOD 19 la scoli , achizitie pe fonduri nerambursabile in

cuantuum de min.250.000 euro, o suma destul de mare avand in vedere ca
scolile sunt inschise .
In situatia in care
se doreste demararea acestei achizitie , este
necesara emiterea unei hotararti in acest sens pan ape data de 15.01.2021
Ulterior va trebui semnat un contract de consultanta care se suporta de
la bugetul local .
- alta referitoare la proiect pentru eficientizarea cladirilor alfate in
inventarul domeniului public si privat , tot pe fonduri nerambursabile
, dar si cu contribuiti de la consiliul local.
D-l Iordache Iordache Nicolae
Nu ne putem inscrie pe acest proiect pentru reabilitare Camin Cultural ?
D-l primar
Nu , intrucat pentru
programe.

amenajarea caminelor cultrurale

vor aparea alte

D-l primar
Propun sa ne inscriem cu proiectul pentru eficientizarea cladirilor.
D-na Mosneanu Adriana
Considera ca proiectul pentru achizitia de
stricta necesitate .

dezinfectanti nu este una de

D-l primar
Considerati ca demararea achizitiei pentru dezinfectanti este una de
strica necesitate?
D-l Iordache Iordache Nicolae
Achizitionarea unui robot pentru dezinfectare la interarea elevilor in scoala ,
se impune fiind o necesitate in situatia inceperii cursurilor.
Intrebarea este daca in situatia disparitiei COVIDULUI , aparatura mai
poate fi folosinta pentru combaterea altor bacterii.
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teișani
Referitor la demararea achizitiei pentru materiale dezinfectante la scoli
solicit d-lor consilieri un punct de vedere .
D-l Iordache Iordache Nicolae
Analizand ofertele de pret inaintate de firmele
sunt exagerate.

considera ca preturile

D-l Dumitrescu Gheorghe
Sunt de acord cu demararea achititiei avand in vedere ca sunt fonduri
nerambursabile , iar contribuitia de la bugetul local este 0.
In situatia in care proiectul nu va fi aprobat se pierde numai suma de 5000
lei - reprezentand contravaloarea contractului de consultanta.
D-l viceprimar
Nu se poate stabili prin regulament o data precisa pentru toate sedintele
ordinare urmatoare ?
Ne mai fiind probleme de discutat pe ordinea zi , d-na presedinte de
sedinta declara inchisa acesta sedinta .
Multumesc d-lor consilieri pentru participare !

Presedinte de sedinta,

Secretar general UAT,

Carstocea Elena Lavinia

Camelia Stanciu

