ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Teisani din data de
29 martie 2021 , orele 16,00
La sedinta Consiliului Local Teisani ,convocata prin Dispozitia primarului
nr. 52 /22.03.2021 , au fost prezenti urmatorii 12 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 ,CATANA
OCTAVIAN , absenta fiind d-na Mares Rocxana .
La ședinta Consiliului Local Teișani participă de drept ,doamna Camelia
Stanciu , secretar general al U.A.T. Teișani .
Prin adresa inregistrata cu nr 7066/26.03.2021 d-l consilier Marghioala
Catalin Ionut informeaza intentia de a participa la sedinta ordinara un numar
de trei cetateni al comunei , care sunt interesati de proiectele inscrise la
ordinea de zi , respectiv domnii : Timaru Vasile , Baigher Maricel si Mihai
Laurentiu . Dintre invitati nu s-aprezentat d-l Mihai Laurentiu
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. Adoptarea procesului-verbal al sedintei anterioare.
2. Proiect de hotarare a consiliului local nr. 9/11.02.2021 privind
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în comuna Teisani ,
judetul Prahova- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
3. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 10/24.02.2021 privind
aprobare Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Teisani pe anul
2021 - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
4. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 11/24.02.2021 , privind
aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local

Teisani - proiect initiat de consilierii locali : Marghioala Catalin Ionut , Dinita

Stefan, Hangiu Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre si Dafina Marian
Irinel .

5. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 12/01.03.2021 , privind
aprobarea Regulamentuului de organizare si functionare a spatiilor
publice de joaca pentru copii de pe raza comunei Teisani – proiect initiat de

consilier local Carstocea Elena - Lavinia .

6. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 13/11.03.2021 , privind
aprobarea Regulamentului cu masurile de ordine publica si curatenie a
comunei Teisani , judeţul Prahova - proiect initiat de consilierii locali :

Marghioala Catalin Ionut , Dinita Stefan, Hangiu Florentin , Mares Rocxana ,
Oprescu Petre si Dafina Marian Irinel .
7 . Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 14/16.03.2021 , privind
aprobarea amenajarii unor parcuri si spatii de joaca pe raza comunei
Teisani – proiect initiat de consilier local Carstocea Elena - Lavinia .
8. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 15/18.03.2021 , privind
aprobarea obiectivului de investitii “ Extindere retea de alimentare cu apa
potabila in satul Bughea de Sus , comuna Teisani , judeţul Parahova “-

proiect initiat de consilierii locali Carstocea Elena - Lavinia si Mosneanu
Adiana .

9. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 16/18.03.2021 , privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Teisani in comisia de evaluare a
performantelor secretarului general al unitatii administrative- teritoriale -

proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;

10. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 17/18.03.2021 , privind
aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a
comunei Teisani , judeţul Prahova- proiect initiat de d-l primar Stanciu

Gheorghe ;

11. Diverse
D-na secretar general solicita sa se fie suplimentat la punctul nr. 1 de pe
ordinea de zi si aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare cu
convocare de indata din data de 24.03.2021
Ordinea de zi cu suplimentarea propusa a fost aprobată cu unanimitate
de voturi de cei 12 consilieri prezenți.
D-na Stanciu Camelia – secretargeneral 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 22 februarie 2021 .
Cine este“ pentru” ,” impotriva” sau “ abtineri “ .

Aprobat cu unanimitate de voturi.
Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei din data de 24 martie 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.2 de pe ordinea de zi si anume: “Proiect de hotarare a consiliului

local nr. 9/11.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de
instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru
utilizatorii casnici pentru anul 2021, în comuna Teisani , judetul
Prahova- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ”
Intrucat proiectul de hotarare a fost comunicat tuturor consilierilor si
dezbatut in comisia de speciualitate
, nu mai dau citire proiectului de
hotarare .
Proiectul de hotarare este insotit de referaul de aprobare al initiatorului ,
de refaratul compartimentului de specialiate si de Avizul Comisiei nr. 3 din
carul Consiliului Local Teișani .
D-l primar face urmatoarele precizari legate de acest proiect supus
dezbaterii si anume mentioneaza ca materialul a fost intocmit in conf, cu
prev.art.30 din lege ,alin (3) din Legea nr 101/2006 din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, r, m,s .
D-l președinte roaga consilierii să se inscrie la cuvant.
S-au inscris la cuvant :
D-l Marghioala Catalin care arata ca referitor la acest regulament vine
cam tarziu , intrucat contractul cu S.C. ROSAL SA a fost incheiat inca din anul
2009. Este de acorda cu plata facurilor emise de SC ROSAL din incasarea
taxei nu de la bugetul local si considera ca taxa ar fi trebuit instituta imediat
dupa semnarea contractului.
D-na secretar precizeaza ca regulamentul propus se specifica ca plata
facturii se face in termen de 30 de zile de la data incasarii de la contruibuabil
.
D-l Dinita Stefan intreaba daca anul trecut a fost achitata vreo factura
pentru taxa de salubrizare .
D-l primar arata ca a mai fost in anii anteriori stabilita o taxa de
salubrizare care a mai fost incasata. Prin acest Regulament se urmareste
obligarea operatorului SC ROSAL sa colecteze selective serviciul.
D-l Dinita Stefan intreaba ce vom face cu gunoaiele
date ce cei fara
contract.

D-l primar raspunde ca vor fi obligati sa incheie contract.
D-l Oprescu Petre intreaba daca s-a recuperat de la cetatenii fara
contract vreo suma reprezentand taxa institutita.
D-l primar raspunde ca nu facut nici o plata pentru serviciu ne prestart.
D-l viceprimar arata ca in contactul incheiat este prevazut expres
majorarea taxei de salubrizare in functie de inflatie, plus ca firma SC ROSAL
nu a dat o evidenta cu cetatenii care au dat gunoiul selectiv .
D-l Marghioala Catalin intreaba cand se va plati un tariff mai mic functie
de reciclarea selectiva a deseurilor.
D-l primar raspunde in urma intalnirii cu SC ROSAL si Consiliul Judetean sa stabilit ca in maxim o luna SC ROSAL sa ridice guniul selectiv , inclusiv
pentru sticla, iar tariful se va micsora in momentul in care cantitatea
selectiva va creste.
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu 7 voturi “ pentru” – Iordache
Iordache Nicolae , Curca Traian , Carstocea Elena Lavinia , Mosneanu Adriana
, Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian , 4 voturi “ abtinere “ (Marghioal
Catalin ; Dinita Stefan , Dafina Irinel si Hangiu Florentin ) si unul”
impotriva “ –Oprescu Petre , adoptandu-se astfel Hotărârea
nr.11/29.03.2021 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 hotărâre a consiliului

local nr . 10/24.02.2021 privind aprobare Programului Anual al
Achizitiilor Publice al comunei Teisani pe anul 2021 - proiect initiat
de d-l primar Stanciu Gheorghe “
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.
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.
S-au inscris la cavant :

D-na secretar a dat citire prevederilor legele cu privire la intocmirea Plan
anual al achizitiilor publice , repectiv prevederile art. 12 din Hotârârea de
Guvern nr. 395/2016.
D-l presedinte de sedinta precizeaza ca la acest proiect au mai fost
depuse o serie de amendamente in sensul suplimentarii planului anual al
achizitiilor cu o serie de lucrari si un amendament cu privire la modificarea
art. 3 din proiect in sensul schimbarii persoanei responsabile cu aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentului proiect.

D-l Marghioala Catalin arata ca i se pare normal ca ordonatorul de
credite sa raspunda si ulterior sa delege o serie de responsabilitati
persoanelor din subordine.
D-l primar arata ca intrucat a initiat acest proiect , la initierea acestuia a
avut in vedere si persoana responsabila , si considera ca delegarea ulterioara
a atributiilor este o birocratizare , si intrucat d-na Vintila Adriana are prin
fisa postului aceste atributii acest amendament nu si are rostul .
Se supune la vot amendamentul nr. 1 la proiect
D-l primar arata ca formatul amendamentului
nu este cel legal motiv
pentru care considera ca nu ar fi trebuit inregistrat .
D-l Marghiaola Catalin – sunteti intr-o mare eroare ,intruct abia astazi
urmeaza sa aprobam modelul oficial de amendament .
Supus la vot primul amendament a fost votata astfel :
5 voturi
“pentru”( Marghioala Catalin , Dinita Stefan , Dafina Irinel si Oprescu Petre
) , 3 voturi “ abtinere” ( Catana Octavian , Carstocea Elena Lavinia si
Mosneanu Adroiana ) si 4 voturi “impotriva” ( Dumitrescu Gheorghe ,
Popa Constantin , Curca Traian si Iordache Iordache Nicolae ).
D-l presedinte a dat cuvantul d-lui Marghioala Catalin care a depus si un
al doilea amendament la acest proiect , pentru a motiva
care a fost
motivul depunerii acestuia.
D-l primar intreaba pe initiatorul acestui amendament ce fonduri are in
vedere pentru sustinerea lucrarilor propuse la amendament .
D-l Marghioala Catalin - raspunde ca aceste lucrari propune
sa fie
suportate din excedentul bugetului local al comunei Teisani .
D-l Marghiaoal intreaba daca au fost accesate fonduri de la Compania
Nationala de Investitii.
D-l primar raspunde ca s-a avut in vedere accesarea de fonduri dar nu
agreeaza acest lucru .

Supus la vot amendamentul 2 a fost votat in unanimitate de cei prezenti.

D-l presedinte arata ca mai exista si un al treilea amendament la acest
proiect , in sensul completarii cu nou articol , si a dat citire si motivatiei
depunerii acestuia .
D-l primar arata ca nu este intrutotul de acord cu mpodul de exprimare si
considera ca ar trebui stabilita o lista de prioritati care sa fie monitorizare.
D-l viceprimar considera pentru intocmirea Planului annual al investitiilor
ar trebui intrebati si cetatenii , printr-o dezbatere publica pentru stabilirea
prioritatilor proiectelor.
D-l Marghioala Catalina arata ca trei dintre lucrarile propuse prin
amendament sunt prioritare si trebuie trecut la fapte pentru indeplinirea
lor.
D-l viceprimar arata ca sunt prioritare dar termenele sunt foarte scurte.
D-l presedinte arata ca prin amendament se propune planificarea
indeplinirii acestor prioritati.

D-l primar intreaba de ce se doreste planificare numai pentru cateva
proiecte si nu pentru toate , iar teremenele de realizare sa decurga de la
demararea procedurii de achizitie publica, propunand sa se faca aceasta
modificare la amendamentul propus.
D-l viceprimar intreaba daca va aduce 2000 de semnaturi prin care sa se
schimbe ordinea prioritatilor.
D-l presdinte supune la vot amendamentul 3 cu modificarea propusa ,
propunere aprobata cu 10 voturi “ pentru “ si 2 voturi “impotriva “ (
Dumitrescu Gheorghe si Catana Octavian ) .
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi , devenind
Hotărârea nr. 12/29.03.2021 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: “ Proiect de hotărâre a consiliului

local nr . 11/24.02.2021 , privind aprobarea regulamentului de
Organizare si Functionare al Consiliului Local Teisani - proiect initiat
de consilierii locali : Marghioala Catalin Ionut , Dinita Stefan,
Hangiu Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre si Dafina Marian
Irinel „
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 .
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.
D-l presedinte de sedinta arata ca si la acest proiect au fost depuse
doua amendamente, unul referitoar la participarea on-line a consilierilor la
sedinta si cel de al doilea referitor la initierea proiectelor de hotarare.
Supuse la vot cele doua amendamente au fost aprobate cu
unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
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.13/29.03.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.5 de pe ordinea de zi si anume: “ Proiect de hotărâre a

consiliului local nr . 12/01.03.2021
,
privind aprobarea
Regulamentuului
de organizare si functionare a spatiilor publice
de joaca pentru copii de pe raza comunei Teisani – proiect initiat de
consilier local Carstocea Elena - Lavinia “
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.
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.14 /29.03.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.6
de pe ordinea de zi si anume: “ Proiect de hotărâre a

consiliului local nr . 13/11.03.2021
,
privind aprobarea
Regulamentului cu masurile de ordine publica si curatenie a
comunei Teisani , judeţul Prahova - proiect initiat de consilierii
locali : Marghioala Catalin Ionut , Dinita Stefan, Hangiu Florentin ,
Mares Rocxana , Oprescu Petre si Dafina Marian Irinel „
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.
Oportunitatea si necesitatea proiectului a fost prezentat de de unul dintre
initiatori, d-l Marghioala Catalin Ionut , prezentand si motivele avute in
vedere la initierea acestui regulament.
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 presedinte a dat cuvantul d-lui Marghiaoala Catalin, unul dintre
initiatorii acestui proiect ,prezinta motivele avute in vedere la initierea acestui
regulament.
D-l președinte roaga consilierii să se inscrie la cuvant.
S-au inscris la cuvat :

D-l viceprimar Popa Constantin –care arata ca are o serie de obiectiuni
la acest regulament , in ceea ce priveste solicitarea acceptului cetateanului
pentru a putea aduce la indeplinire a unor prevederi din acest regulament.
D-l Iordache Nicolae arata ca a studiat acest proiect si l-a votat in
sedinta de aprobare in comisie , dar analizat mai in detaliu considera ca are
unele lagune, considera ca va afecta viata multor cetateni , in sensul ca
mare parte dintre cetateni nu vor putea sa indeplineasca cele prevazute
pentru a nu fi amendati si propune sa fie revizuit pentru a putea fi adus la
indeplinire , motiv pentru care se va abtine de la votarea acestuai.
D-l primar arata ca este intru totul de acor cu cele mentionate de d-l
Iordache Nicolae si mai arata ca sunt diminuate o serie de amenzi pentru
incalcarea prevederilor acestui regulament si sunt majorate altele mai putin
importante.
D-l Marghioala Catalin arata la initierea acestui Regulament s-a avut in
vedere impunerea unor reguli pentru cetateni ,iar sanctiunile pot fi ulterior
modificate.
D-l Popa Constantin arata ca prin acest regulament nu a dat putere
deplina
viceprimarului sa actioneze .
D-l Marghioalal Catalin arata ca nu se puteau taia salcami de pe
domeniul public fara a fi marcati de
OCOLULUI SILVIC VALENI,
incalcandu- se astfel prevederile legale in vigoare .
D-l presedinte considera ca regulamentul este unul bun dar mai trebuie
revizuit pentru a putea fi pus in aplicare.
D-l Oprescu Petre arata ca prin acest proiect de hotarare s-au avut in
vederea luarea de masuri pentru infrumusetarea localitatii si pentru luarea
de masuri impotriva celor care deverseaza
reziduuri in canalul dalat.
D-l Popa Constantin arata ca va lua masuri in acest sens , dar nu poate
intr-un timp scurt sa solutioneze probleme care nu s-au solutionat in
decursul aniulor.
Supus la vot proiectul a fost a fost votata stfel : 5 voturi “ pentru”
( Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan , Dafina Irinel si Hangiu
Florentin ) , un vot ” impotriva“ din partea d-lui Popa Constantin si 6
voturi “ abtiner” (Dumitrescu Gheorghe , Curca Traian, Catana Octavian,
Carstocea Lavinia , Mosneanu Adriana si Iordache Nicolae ) motiv pentru care
nu a putut fi adoptata o hotarare in acest sens.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.7
de pe ordinea de zi si anume: “ Proiect de hotărâre a

consiliului local nr . 14/16.03.2021
,
privind aprobarea
amenajarii unor parcuri si spatii de joaca pe raza comunei Teisani –
proiect initiat de consilier local Carstocea Elena - Lavinia “

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.
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 .
D-na secretar arata ca trebuie completat proiectul cu un un amendament
,respectiv “ Pe terenurile care nu sunt proprietate publica sau privata a
U.A.T -ului se vor incheia contracte de comodat .
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi ,
devenind Hotărârea nr.15/29.03.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris la
pct.8
de pe ordinea de zi si anume: “ Proiect de hotărâre a

consiliului local nr . 15/18.03.2021 , privind aprobarea
obiectivului de investitii “ Extindere retea de alimentare cu apa
potabila in satul Bughea de Sus , comuna Teisani , judeţul
Parahova “-proiect initiat de consilierii locali Carstocea Elena Lavinia si Mosneanu Adiana “

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.
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 presedinte precizeaza ca la acest proiect au fost depuse doua
amendamente .
Primul priveste imputernicirea d-lui primar cu aducerea la indeplinire a
acestuia, care supus la vot a fost votat cu 11 voturi” pentru “ si o abtinere
din partea d-lui Iordache Nicolae .
Al doilea amendament in ceea ce priveste completarea unui tabel ulterior
adoptarii hotararii in ceea ce priveste modul de realizare a etapelor pe
termene , care supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi de cei
prezenti .
D-l președinte roaga consilierii să se inscrie la cuvant.
Nu sunt inscreri la cavant .

Supus la vot proiectul cu amendamtele propuse a fost aprobat cu
unanimitate de voturi , devenind Hotărârea nr.16/29.03.2021 a
Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris la
pct.9
de pe ordinea de zi si anume: “Proiect de hotărâre a

consiliului local nr . 16/18.03.2021 , privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local Teisani in comisia de evaluare a
performantelor secretarului general al unitatii administrativeteritoriale - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe “

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.
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.17 /29.03.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.10 de pe ordinea de zi si anume: “ Proiect de hotărâre a

consiliului local nr . 17/18.03.2021 , privind aprobarea inchirierii
prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a comunei
Teisani , judeţul Prahova- proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe ;
Materialul a fost prezentat de initiatorul de proiect – d-l 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 presedinte de sedinta arata ca la acest proiect de hotarare a fost adus
un amendament cu privire la componenta comisiei de licitatie a pasunilor ,
care supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi de cei prezenti.
D-l președinte roaga consilierii să se inscrie la cuvant.
S-a inscris la cuvant:

-D-l Baigher Maricel – presedinte al Asociatiei pentru Viitorul si Progresul
Fermierilor din comuna Teisani , in calitate de invitatat, care are o serie de
intrebari legate de incarcatura de animale la hectarul de pasune.
-D-na secretar arata ca incarcatura poate fi stabilita intre 0,3 UVM/ha – 1
UVM /ha ,iar in anii anteriori a fost propusa valoarea minima prevazuta de
lege.
D-l Baigher Maricel considera de asemenea ca pretul de inchiriere stabilit
pe ha este unul foarte mare comparativ cu alte localitati.
D-na secretar raspunde ca la primaria Albesti Paleologu suma rezultata in
urma raportului unui evaluator a reesit la cca.800 lei/ha.
D-l Baigher Maricel arata ca la Maneciu pretul este de 150 lei/h si calitatea
pasunii este mai buna.
D-l Oprescu Petre arata ca acest proiect de hotarare nu a fost intocmit in
baza Amenajamentului Pastoral , motiv pentru care nu se cunoastre de
unde s-a plecat de la pretul de 450 lei/ha.
D-l Marghioala Catalin aducerea unor amenajemente la acest proiect
este necesara , aratand ca la incarcatura minima este de 3 capete UVM
/ha, nendeplinindu-se acesta incarcatura /ha fermierul nu poate depune
cererea pentru acordarea subventiei APIA si propune doua amendamente :
-unul pentru schimbarea incarcaturii ;
-unul al doilea pentru modificarea pretului de pornire la 200 lei .
D-l primar raspunde ca la sedinta de comisiilor reunite a existat
Regulamentul Pastoral al comunei Teisani , prin care este prevazuta
incarcatura minima si maxima la ha.
La modificarea incarcaturii s-a avut in vedere stimularea organizatorilor de
stane sa respecte incarcatura si sa nu se mai faca suprapasunet, iar
animalele sa fie numai ale cetatenilor din localitate.
D-l Marghiaoala Catalina arata ca cetaenii sunt nemultumiti de majorarea
incarcaturii , avand in vedere calitatea pasunii care nu asigura necesarul de
iarba pentru intreaga perioada de pasunet.
D-l primar intreaba d-nii din Teisani cate vaci au pasunat anul trecut pe
izlaz , si cu cate animale s-a prezentat asociatia la licitatie.
De asemenea d-l primar arata ca daca se mentine incarcatura de anul
trecut nu vor incapea toate animalele din localitate.
D-l primar precizeaza ca in localitate sunt in prezent 80 de vaci care ,
daca se reduce incarcatura nu vor incapea.
D-l Marghiaoala Catalin doreste sa stie ce masuri s-au luat impotriva
chiriasilor care nu au curatat intretinut pasunea
D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare amendamentul nr 3 care a
fost votata astfel : 5 voturi “ poentru “ (Marghioala Catalin Ionut , Dinita
Stefan, Hangiu Florentin, Oprescu Petre si Dafina Marian Irinel) 2 voturi
„impotriva „ ( Curca Traian si Dumitrescu Gheorghe ) si 5 voturi
„abtinere „ ( Iordache Iordache Nicolae , Mosneanu Adriana , Carstocea

Lavinia ,Popa Constantin, Catana Octavian , Curca Traian si
Gheorghe ).

Dumitrescu

Supus la vot proiectul a fost aprobat cu 7 voturi „ pentru ” (
Iordache Nicolae , Mosneanu Adriana , Carstocea Lavinia ,Popa Constantin,
Catana Octavian , Curca Traian si Dumitrescu Gheorghe) si 5 voturi
„impotriva „ (Marghioala Catalin Ionut , Dinita Stefan, Hangiu
Florentin , Oprescu Petre si Dafina Marian Irinel) , adoptandu-se
astfel Hotărârea nr.18/29.03.2021 a Consiliului Local Teișani.
D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris
la pct.11 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 Popa Constantin si d-na Mosneanu
Adriana .
D-l primar –a prezentat raportul de activitate pe anul 2020 , mentionand ca
la acesta data este publicat si pe site-ul oficial al loavcalitatii . Atrage atentia
consilierilor ca si dansii au obligatia legala de a depune raport de activitate .
Subliniaza ca o serie de proiecte de hotarari i-au fost blocate , dorind ca sa
se puna punct ranchiunei si sa se analizeze cu transparenta toate proiectele
initaiate . Inmaneaza d-lui Marghioala Catalin o lista cu proiecte propuse
pentru dezbatere publica in vederea aprobarii bugetului local pe anul 2021 .
D-l Marghioala Catalin - solicita d-lui primar sa urce pe site si rapoartele
de activitate pe anul2018 si 2019 , daca le are asa cum sustine .
De asemenea apreciaza in cele 5 luni de mandat ale domnului primar nu
s-au concretizat nici un fel de lucrare de investitii .
D-na Mosneanu Adriana – propune sa fie luate masuri de a alimenta
cetatenii satului Bughea de Sus cu apa potabila .
Ne mai fiind probleme de discutat pe ordinea zi , d-l presedinte de
sedinta declara inchisa acesta sedinta .
Multumesc d-lor consilieri pentru participare !

Presedinte de sedinta,
Iordache Iordache Nicolae

Secretar general UAT,
Camelia Stanciu

