ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
al sedinteie extraordinare cu convocare de indata a Consiliului
Local Teisani din data de 14 ianuarie 2021 , orele 16,00
La sedinta Consiliului Local Teisani ,convocata prin Dispozitia primarului
nr.14 /13.01.2021 , au fost prezenti urmatorii 13 consilieri locali :
CURCĂ TRAIAN, DAFINA MARIAN IRINEL, DINIȚĂ ȘTEFAN,
DUMITRESCU GHEORGHE , HANGIU FLORENTIN, IORDACHE IORDACHE –
NICOLAE, MARGHIOALA CĂTALIN IONUȚ , MOȘNEANU ADRIANA , OPRESCU
PETRE ,CARSTOCEA ELENA LAVINIA , POPA CONSTANTIN , MARES
ROCXANA si CATANA OCTAVIAN .
La ședinta Consiliului Local Teișani participă de drept ,doamna Camelia
Stanciu , secretar general al U.A.T. Teișani .
Sedinţa se desfașoară la sediul Primăriei Teișani
,cu respectarea
distanţei dintre persoane de minim 1,5 m şi la care participă 13 consilieri din
totalul de 13 câţi sunt în componenţa consiliului local.
D-nul –președinte de ședinta da citire proiectului ordinei de zi si anume :

1- Proiect de hortarare privind încheierea unui parteneriat între Comuna
Teișani şi următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale: Județul Prahova și
Comunele Izvoarele și Măneciu în vederea realizării obiectivului ”Înființare
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele
Teișani, Izvoarele și Măneciu” - proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe ;
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi de cei 13 consilieri
prezenți.
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani
Va informez ca sunt indeplinite prevederile art 136 ,alin ( 8) din OUG nr
57/2019 , privind Codul administrativ .
Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei din data de 08 ianuarie 2021 .

Cine este“ pentru” ,” impotriva” sau “ abtineri “ .
Aprobat cu unanimitate de voturi.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris la
pct.1 de pe ordinea de zi si anume:
“ Proiect de hortarare privind

încheierea unui parteneriat între Comuna Teișani şi următoarele Unităţi
Administrativ Teritoriale: Județul Prahova și Comunele Izvoarele și Măneciu în
vederea realizării obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze
naturale în județul Prahova- comunele Teișani, Izvoarele și Măneciu”- 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 Comisiilor nr. 1 , 2
si 3 din carul Consiliului Local Teișani .
D-l primar
Va informez ca S.F. pentru gaze costa cca 100 mii lei pentru un U.A.T. , daca
faceam SF singuri plateam toata suma si nu luam punctaj maxim ( datorita
numaruluimic de populatie ) .
Se iau 10 puncte pentru un numar mai mare de 1800 bransamente .
Valoarea maxima pentru un proiect este de 25 mil de euro , estimandu-se ca
majoritatea sumei sa fie eligibila .
Valoarea estimata a investitiei se va stabili prin S.F.
Plata se va face in avans pentru lucrarile executate ,urmand a fi recuperata
ulterior .
D-l Marghioala Catalin
Faptul ca se face plata din fonduri proprii este o protectie a banilor europeni
.

D-l Oprescu Petre
De ce se numeste acest proiect “ retele inteligente “?
D-l primar

Intrucat statiile de gaze si bransamentele sunt prevazute cu sistem de citire
automat si se regleaza presiunea automat .
Precizez ca a fost depus un chestionar privind infiintarea retelei de gaze , pe
care il dau citire .
D-l Marghioala Catalin
In acesta estimare facuta s-au prevazut si gosponariile care vor fi peste 10
ani ?
D-l primar
Estimarea gospodariilor care se vor racorda s-a facut aproape de maximul
de gospodarii inregistrate la acesta data .
Am dat o declaratie privind disponibilitatea terenurilor pe care se va executa
investitia si un angajament –acord care se va lua de la proprietarii pe terenul
carora tece investitia .
D-l Oprescu Petre
La intrarea in localitate nu se poate realiza reteaua intrucat exisa retea de
canalizare pe ambele parti .
D-l primar
O sa fie gasite solutii , intrucat conducta trebuie sa fie ingropata .
D-l Oprescu Petre
Liderul de parteneriat o sa se ocupe de implementarea proiectului ?
D-l primar
Atributiile fiecarui partener sunt prevazute in cadrul acordului de colaborare.
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi , devenind
Hotărârea nr.2/14.01.2021 a Consiliului Local Teișani.
Ne mai fiind probleme de discutat pe ordinea
sedinta declara inchisa acesta sedinta .
Multumesc d-lor consilieri pentru participare !

Presedinte de sedinta,
Oprescu Petre

zi , d-l presedinte de

Secretar general UAT,
Camelia Stanciu

