ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
al sedinteie extraordinare cu convocare de indata , a Consiliului
Local Teisani din data de 24 martie 2021 , orele 20,30
La sedinta Consiliului Local Teisani ,convocata prin Dispozitia primarului
nr. 56 /24.03.2021 , au fost prezenti urmatorii 12 consilieri locali din
numarul total de 13 :CURCĂ TRAIAN, DAFINA MARIAN IRINEL, DINIȚĂ
ȘTEFAN, DUMITRESCU GHEORGHE , HANGIU FLORENTIN, IORDACHE
IORDACHE –NICOLAE, MARGHIOALA
CĂTALIN IONUȚ , MOȘNEANU
ADRIANA , CARSTOCEA ELENA LAVINIA , POPA CONSTANTIN , MARES
ROCXANA si CATANA OCTAVIAN , absent fiind domnul consilier OPRESCU
PETRE .
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 12 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 hotarare a consiliului local nr. 18/24.03.2021 privind
aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investitii ,,
Varianta ocolitoare Valenii de Munte” - proiect initiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe ;
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi de cei 12 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 .

D-l presedinte de sedinta propune luarea la discutie a materialului inscris pe
ordinea de zi si anume:
“Proiect de hotarare a consiliului local nr.

18/24.03.2021 privind aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului
de investitii ,, Varianta ocolitoare Valenii de Munte” - proiect initiat de
d-l primar Stanciu Gheorghe ;

Materialul a fost prezentat de d-na consilier Carstocea Elena Lavinia .
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 .
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi , devenind
Hotărârea nr.10/24.03.2021 a Consiliului Local Teișani.

Multumesc d-lor consilieri pentru participare !

Presedinte de sedinta,

Iordache Iordache Nicola

Secretar general UAT,
Camelia Stanciu

