ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
al sedinteie extraordinare cu convocare de indata a Consiliului
Local Teisani din data de 25 ianuarie 2021 , orele 17,30
La sedinta Consiliului Local Teisani ,convocata prin Dispozitia primarului
nr.16 /19.01.2021 , 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 aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului local al comunei Teișani- proiect initiat de dl primar Stanciu Gheorghe si grupul de consilieri PNL ;
2- Proiect de hortarare privind incheierea contului de executie a
exercitiului bugetar pe anul 2020 - proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe ;
3- Proiect de hortarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de
interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de
ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare - proiect initiat de d-l viceprimar Popa Constantin ;
4- Diverse

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 14 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

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al
comunei Teișani- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe si grupul de
consilieri PNL ;

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-nul –președinte de ședinta precizeaza ca la acest proiect de hotarare
s-a depus amendamentul cu nr 7011/19.01.2021 de catre d-l consilier
Marghioala Catalin Ionut .
Intrucat proiectul de hotarare a fost comunicat tuturor consilierilor si
dezbatut in comisiile reunite , nu mai dau citire proiectului de hotarare ci
doar amendamentului propus.
Afost luat in paarte fiecare amendament propus astfel:
- Amendamentul de la art 11, alin (6) –aprobat cu unaimitate de
voturi ;
- Amendamentul de la art 11, alin (9) – nu s-a aprobat , dar s-a
completat alin (8) , astfel “Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară
înaintea ședințelor consiliului local extraordinare , atunci când ordinea de zi a
ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită
avizul.” – cu unanimitate de voturi

-

Amendamentul de la art. 16, alin ( 3) – s-a aprobat in cu
unanimitate de voturi in urmatoarea forma “ În anumite situații, constate
de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale
extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de
specialitate ale consiliului local și ședințele în plen se pot desfășura prin mijloace
electronice, printr-o platformă online de videoconferință- zoom . Rezultatul

votului/avizul exprimat prin mijloace electronice va fi transmis in termen de 24 de
ore de la desfășurării ședinței consiliului local. Votul secret nu se poate exprima
prin mijloace electronice .
In situatii normale, sedintele consiliului local Teisani sau ale comisiilor de
specialitate se tin, de regula ,cu participarea fizica a consilierilor, insa se accepta si
participarea printr-o platformă online de videoconferință a consilierilor care nu pot
ajunge la sala de sedinte.
De asemenea,consilierul local care nu poate participa fizic la sedinta de plen
poate solicita secretarului general intocmirea unui buletin de vot cu toate proiectele
inscrise pe ordinea de zi urmand ca pentru fiecare proiect in parte consilierul sa
voteze in acest fel,cu conditia ca buletinul de vot sa fie transmis secretarului
general inainte in termen de 24 de ore de la desfășurării ședinței consiliului local .
Buletinul de vot va fi semnat de consilierul care a votat prin aceasta metoda si
transmis scanat sau fotocopiat prin mijloace electronice.”

- Amendamentul de la art. 16,alin (4) - nu s-a aprobat .
- Amendamentul de la art. 17,alin (2)- aprobat cu unaimitate de
voturi - (2) Consilierii locali sunt convocați in scris si prin mijloace electronice, ,

prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua
ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat
de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.” -aprobat cu

unaimitate de voturi ;
- Amendamentul de la art. 17,alin (3)-litera “c” s-a aprobat cu
unaimitate de voturi- modificat astfel


“ C) De regula,sedintele ordinare ale consiliului local Teisani se vor tine in ultima zi
de luni din luna,dupa orele 16,30 Secretarul general va redacta convocatorul
sedintei si il va prezenta primarului in situatia in care exista cel putin un proiect de
hotarare care indeplineste cerintele legale sa intre in dezbaterea plenului.”

- Amendamentul de la art 17, alin (4) ,litera “b” - nu s-a aprobat .
- Amendamentul de la art 23, alin (15) ,litera “d” -a fost aprobat
cu unanimitate de voturi .
- Amendamentul de la art 24, alin (8) si (9) – s-au aprobat in
urmatoarea forma “ (8) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este
-

-

-

întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre,
președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.
•
(9) Dacă până la sfarsitul desfășurării ședinței, cvorumul nu este îndeplinit,
președintele de ședință va face o invitație precizând data, ora și locul continuării
ședinței.”

Amendamentul de la art 25, litera “c” si “d’ a fost votat cu
unanimitate de voturi in urmatoarea forma – “c) posibilitatea cetățenilor cu
domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la
ședințele consiliului local și/sau de a le urmări live pe internet, în condițiile
regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.
•
d) toate sedintele consiliului local se vor transmite live pe youtube ,
facebook si pe site-ul primariei”

-

-

Amendamentul de la art 34, alin(2) si ( 3 ) a fost votat cu 12
voturi “-“ pentru” si o abtinere din partea d-l Popa Constantin , in
urmatoarea forma” (2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă
la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale
comisiilor de specialitate este în cuantum de
10% din indemnizația lunară a
primarului, în condițiile prevăzute de Codul administrativ.
•
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la
cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate,
pe lună, desfășurate în condițiile legii.

-

D-l Iordache Iordache Nicolae - propune sa fie exclus articolul privind
minoritatile , respectiv alin (5) de la art 18 , propunere aprobata in
unanimitate .
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi , devenind
Hotărârea nr.3/25.01.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.2 de pe ordinea de zi si anume: “Proiect de hotarare privind

incheierea contului de executie a exercitiului bugetar pe anul 2020 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 președinte roaga consilierii să se inscrie la cuvant.
Nu sunt inscreri la cavant .
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi , devenind
Hotărârea nr.4/25.01.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.3 de pe ordinea de zi si anume: “Proiect de hotarare privind

aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul
2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,
conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare - proiect initiat de d-l viceprimar Popa Constantin „
Materialul a fost prezentat de initiatorul de proiect –dl Popa Constanrtin .

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 președinte roaga consilierii să se inscrie la cuvant.
Nu sunt inscreri la cavant .
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi ,
devenind Hotărârea nr.5/25.01.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.4 de pe ordinea de zi si anume: “Diverse “
D-l președinte roaga să se faca inscrie la cuvant.
S-au inscris la cuvant : d-l primar Stanciu Gheorghe , d-l Marghioala
Catalin Ionut , d-l Oprescu Petre , d-l Iordache Iordache Nicolae , d-l Popa
Constantin si d-l Dafina Irinel .
D-l primar - Va informez in legatura cu proiectul de gaze , pentru care s-au
intreprins urmatoarele actiuni :
-intrunire la nivelul CJ Ph. cu comitetul de lucru format in acest
scop , unde a fost stabilit modelul de acord de racordare la
reteaua de gaze si termenulpentru starngerea acstora ;
-in cazulin care un cetatean nu doreste sa semneze acest acord
nu v-a beneficia de bransament gratuit
-intrebarea vine , daca doreste cineva sa isi asume strangerea de
semnaturi ?
-exista varianta sa se infiinteze maimulte SRM-uri , cel putin 2 sau
3;
-se presupune ca pe traseuc conductei sa fie necesara punerea la
dispozitie a unei suprafte de dec teren de 20ml pe 20 ml , care sa
fie in domeniul public al comunei . Sunt in discutie la aceasta data
2 variante de traseu ,pe Teleajen sau pe DN1A
- finantarea se preconizeaza a se deschide la jumatatea lunii
februarie 2021
D-l Marghioala Catalin Ionut
Propun sa acesta actiune sa se desfasoare pe etape :
1 – desemnare persoana responsabila din primariei pentru acest
proiect ;

2- promovare on –line si informare pana la data de 28.01.2021 ;
3- strangerea de semnaturi incepand cu 29.01.2021 .
Agentii economici e pe raza localitatii sa fie vizitati de salariatii primariei
D-l Iordache Iordache Nicolae
Propun ca in acesta actiune sa fie immplicati si salariatii primariei .
D-l Oprescu Petre
Apreciez ca varianta de a merge pe Teleajen nu este posibila .
D-l primar – Stanciu Gheorghe
O alta problem ape care v-o supun atentiei este cea legata de salubrizare ,
respective la acesta data firma ROSAL a facturat catre primaria Teisani mai
multe sume ce reprezinta “taxa de salubrizare “ pentru cetatenii care nu au
facut contract de salubrizare . Verificand listele care ni le-a furnizat ROSL
am constata ca sunt gospodarii la care nr. de personae din contract este mai
mic decat numarul de personae real .
Primaria este obligata sa infiinteze si sa incaseze acesta taxa de la cetateni
care nu au contract .
La acesta data nu se aplica diferentiat de catre ROSAL taxa de salubrizare
,intrucat celor care fac colectare selectiva nu li s-a aplicat pret diferentiat fata
de cei care nu fac colectare selectiva.
Consider ca in ultima periada s-a mai imbunatatit modul de efectuare a
colectarii gunoaielor selective .
D-l Iordache Iordache Nicolae
Sticla nu se colecteaza nici la acesta data .
D-l Oprescu Petre
La acesta data s-au marit tarifele la apa si la gunoi fara a se incheia cu
cetatenii acte aditionale .
Propun sa se faca demersuri pentru a fi marita redeventa atat la apa cat si la
gunoi .
D-l primar
Din punct de vedere legal primaria poate sa faca adresa catre A.D.I. ca nu se
respecta contractele de delegare semnate .
D-l Marghioala Catalin
Primaria a aplicat santiuni aceastei firme ROSAL ?

Nu avem puncte de colectare selective stabilite pe raza localitatii , unde s-ar
putea amplasa camera de luat vederi si apoi sa se aplice amenzi .
Sunt zone unde nu s-au ridicat reciclabilele o perioada mai lunga .
D-l primar
Nu este cazul sa ne intoarecem in trecut cu colectarea selectiva ,ROSAL este
obligat conform contractului sa ia desurile reciclabilele de la poarta .
Primaria a facut nenumarate sesizari in acest sens catre catre ADI – deseuri ,
confirmate .
D-l Dafina Irinel
Ce facem cu asfaltul de la trecerea cu calea ferata ?
S-au format deja cratere .
Ce solutii aveti ?
D-l primar
Se rezolva cu plombe de beton .
D-l viceprimar
Daca mi se pune la dispozitie materialul necesar ma ocup de aceasta
problema .
D-l Oprescu Petre
Apreciez ca acesta actiune sa fie asistata de catre reprezentanti CFR
,intrucat este vorba de infrastructura .
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

