ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
sedinta ordinara a Consiliului Local Teisani din data de
22 aprilie 2021 , orele 17,30
La sedinta Consiliului Local Teișani ,convocată prin Dispozitia primarului nr.
66 /16.04.2021 , au fost prezenți 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 , CATANA OCTAVIAN , si
MARES ROCXANA .
Doamnele consilier local : CARSTOCEA ELENA LAVINIA si MOȘNEANU
ADRIANA au participat la lucrările ședinței Consiliului Local Teișani, prin
mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 180
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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.
Dl Iordache Iordache Nicolae –președintele de ședinta
Dați-mi voie să supun la vot proiectul ordinii de zi.

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 29.03.2021 si al sedintei din
data de 22.04.2021 .

2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 25 / 04.05.2021 ,privind
aprobarea îndreptării de eroare materială constatată în cuprinsul Hotărârii
Consiliului Local Teisani nr. 18 din 29.03.2021 ,privind aprobarea închirierii
prin licitaţie publică a păşunilor proprietate privată a comunei Teișani ,judeţul
Prahova si respectiv completarea acesteia - proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe ;
3.Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 26/18.05.2021 , privind
aprobarea prelungirii unor contracte de comodat - proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe ;

4.Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 27/18.05.2021 , privind
aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistenti personali al
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020- proiect initiat de
d-l primar Stanciu Gheorghe ;
5.Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 28/18.05.2021 , privind
modificarea si completarea H.C.L. nr.43 din 27.07.2017 privind “Serviciul
public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza comunei
Teisani, judeţul Prahova - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
6. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 29/19.05.2021 ,privind
modificarea si completarea H.C.L. nr. 8/ 31.01.2017 privind aprobarea
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local al comunei Teisani, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
7. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 30/19.05.2021 , privind
modificarea si completarea H.C.L .NR. 22/24.04.2019 privind aprobarea
regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul comunei Teisani, pentru
activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi
sportului- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
8. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 31/20.05.2021 , privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Teisani in comisiile de licitatie
si de receptie a lucrărilor de investitii ce se realizeaza pe domeniul public si
privat al comunei Teisani si constituirea unei comisii speciale mixte de
analiza si verificare a investitiilor aprobate de consiliul local - proiect initiat de
d-l primar Stanciu Gheorghe ;
9. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 32/21.05.2021, privind
acordarea unui mandat special domnului STANCIU GHEORGHE,reprezentantul
localitatii TEISANI ,jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’- proiect initiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe ;
10. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 33/20.05.2021, privind
modificarea si completarea H.C.L. NR. 25/ 28.04.2017 privind organizarea
pasunatului in comuna Teisani - proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe ;
11. Raport nr. 1455/ 31.03.2021 al Comisiei speciale de analiza si verificare a
oportunitatii asocierii intre comuna Teisani si “Asociatia Curba de Cultura”.
Dl presedinte Iordache Iordache Nicolae
Primul punct – Adoptarea procesului-verbal al sedintei anterioare.
Observații ?

Dl Popa Constantin
Eu am o problema ,am mai spus, am mai ridicat aceasta problema din punct
de vedere al consilierului Popa, din mandatul trecut.Daca mergem cu parerile
inainte acuma, sa ridicam toti aprobarea procesului verbal de data trecuta, mie
unul personal nu mi se pare correct.Eu am intalnit in cariera mea de consilier,
proces verbal care nu reflecta corect ceea ce se vorbise in sedinta anterioara,
puncte de vedere scapate, netrecute sau ambigue sau nu ceea ce vorbisem
eu, ma refer numai la mine personal si n-as vrea sa se repete si acuma, ca
vad ca e o situatie cam care s-a…, n-as vrea sa se perpetueze chestia asta
cu…noi ridicam mana si pe urma zicem: ,,aoleu ce am facut ?’’.Eu as zice sa
stipulam din procesul verbal al sedintei sa vedem care, eu tin minte ce am
vorbit, de colegul meu stiu ce problem a ridicat,sa vedem daca in procesul
verbal e cuprins tot ce a fost acolo ca pe urma zicem ca n-a fost.Ne ridicam cu
niste pretentii, asta a fost parerea mea,mi-am sustinut-o si cei patru ani, luam
procesul verbal de la doamna secretara dupa fiecare sedinta si chiar nu erau
chiar, nu ca sa, dar se omise-se, din 14 luari de pozitie apareau decat 2-3, nu
stiu cum i se pare nesemtificativ , daca eu vorbesc de 14 ori , sa treaca 2 sau
3 acolo.Asta e parerea mea si atat si sa se vorbeasca, adica sa se stipuleze
cee ce s-a vorbit.Nu inflorituri nu adugiri nu nimic ,nu interpretari de lege,nu
scoateri , nu niste chestii,contexte sau alte…asta e parerea mea.
Dna Secretar
Concret acum, ce sa scriu? Ce sa completam ?
Dl.Popa Constantin
Nu doamna,sa nu mai apara asa decat ce s-a vorbit aici , d-aia am dat voie la
colegii mei din opozitie,ca si eu tot din opozitie am fost, sa se filmeze ,sa
vedem sa-i punem odata.Eu o sa dau in antiteza, iau procesul verbal acasa sa
stau o noapte,doua, cum am stat si cu regulamentul asta la baieti o luna
intreaga.Ma uit la filmare ,o opresc , ma uit pe procesul verbal si vad ca nu e
realitatea in proces cu filmarea.
Dl.Dinita Stefan
Pai nu ,ar trebui sa spuneti ce nu este cuprins.
D.l Popa Constantin
Eu deocamdata am facut remarca asta.Pentru data viitoare vin cu ceva
scris,concret.
Dl. Primar
Am si eu o intrebare de pus , de fapt este o intrebare retorica pentru ca am
fost si eu nevoit de data asta sa citesc procesul verbal ca urmare a referatului
de sustinere depus de domnul Catalin Marghioala , in care scrie ca acel proiect
a fost facut ca urmare a replicii mele din consiliul local prin care ii criticam de
ce data trecuta nu s-a trecut sa se filmeze.Am constatat ca acea luare de
cuvant a mea , a fost stearsa complet, nu exista absolut deloc.Si atunci
intreb:Cine a gresit ?.Doamna secretara cand a scris procesul verbal in care

replica mea nu apare sau domnul Catalin Marghioala cand sustine ca urmare a
replicii primarului din sedinta de consiliul local.
Dna Secretar
Ia ziceti ce replica nu s-a scris?
Dl. Marghioala Catalin
Apare pe filmare faptul ca dumneavoastra ne-ati acuzat ca nu am venit noi sa
filmam sedintele de comisie .
Dl.Primar
Trebuia sa apara si in procesul verbal domnul Catalin Marghioala ?
D-l Catalin Marghioala
Trebuia,dar procesul verbal l-ati primit alaturi de noi , odata cu
convocatorul.Ma gandesc ca daca dumneavoastra sau domnul Popa, sau orice
alt coleg avea ceva de comentat la adresa procesului verbal cu un replay la
acel email, putea sa spuna doamnei secretar sau cine se ocupa de redactare
,vedeti ca in procesul verbal,pe care-l avem cu totii de 4 zile, de luni si l-am
citit si l-am rascitit, nu se regaseste in totalitate luarea mea de cuvant si atunci
doamna secretar putea sa urmareasca filmarea si sa refaca procesul.
Dl. Primar
Asta cerem acum,nu aprobam procesul verbal pana nu corespunde cu filmarea
,pentru ca nu este doar replica mea taiata ,sunt si alte replici taiate,sunt si alte
luari de cuvant care s-au interpretat eronat in textul procesului verbal.
Dna Secretar
Cu o sedinta inainte, domnul Iordache m-a pus sa sterg,sa nu mai scriu tot ce
se vorbeste.Asa este domnule Iordache ?

Dl. Primar
Doamna , nu domnul Iordache este de vina,haideti sa nu mai aruncam , ca tot
timpul dumneavoasta sunteti campioana la a acuza pe altii.
Dna. Secretar
Nu am dactilografiat eu procesul verbal, l-a scris doamna Rozica ,iar eu mi lam insusit.
Dl. Primar
Doamna ,dumnevoastra l-ati verificat,dumneavoastra l-ati publicat.Nu mai dati
vina pe salariatii din primarie.
Dl.Oprescu Petre
Aceste discutii au fost inainte de a se citi ordinea de zi a comisiilor si probabil
doamna nu era pregatita sa inceapa , sa scrie procesul verbal.Eram toti de
fata ca aceasta discutie cu filmarea a fost inainte de a se da citire ordinei de
zi.
Dl. Primar

Nu, aceasta discutie a fost la proiectul de hotărâre depus de domnul Catalin
Marghioala.
Dna Secretar:Care proiect de hotărâre?
Dl. Primar
Proiectul de hotărâre cu Regulamentul consiliului local.
Dl.Catalin Marghioala
Regulamentul consiliului local nu avea prevazut nici in cel din ianuarie ,nici in
cel de acum ,nu avea prevazut faptul ca se vor filma sendintele de comisie.
Dl. Primar
Iar eu am criticat acest lucru, ca trebuie sa se filmeze si sedintele de comisie
ca sa ne comportam normal la toate sedintele.
Dl. Catalin Marghioala
Eu va multumesc ca mi-ati ridicat mingea la fileu si am venit cu aceasta
completare a regulamentului sa se filmeze si sedintele de comisie.Eu va aduc
aminte si colegii mei de la PNL ,aici de fata , cand dumneavoastra la
precedena sedinta de comisii v-ati opus vehement sa filmam.Daca gresesc, va
rog frumos.
Dl. Florentin Hangiu
Am votat ca sa filmam.
Dl. Catalin Marghioala
Am votat,acum nu mi se pare normal ca veniti si spuneti ca nu noi nu vrem sa
filmeze.
Dl. Primar
Am incalcat cu ceva regulamentul ?
Dl. Florentin Hangiu
Ne-ati acuzat pe nedrept.
Dl.Primar
Ca sa intram intr-o normaliate, trebuie ca toata lumea sa-si faca datoria.Eu nu
sunt de acord ca un process verbal care contine niste replici transcrise eronat
si care contine niste lipsuri fata de ceea ce s-a discutat sa fie aprobat astazi.
Dl.Catalin Marghioala
Si ce masuri ati luat ?Ati anuntat-o pe doamna secretara ca nu sunteti de
acord ?Veniti acum sa ne spuneti….
Dl.Primar
Nu este tarziu acum.
Dna. Secretar
Conform regulamentului ,astazi trebuia sa-mi spuneti exact textul pe care sa-l
inserez.
Dl. Primar

Aveti filmarea si scrieti dupa filmare, la proiectul cu regulamentul consiliului
local.Absolut toate textele ,toate luarile de cuvant,inclusiv sunt fraze
neterminate in procesul verbal.
Dl. Curca Traian
Sa-l refaca si cu asta basta.
Dl.Catalin Marghioala
Supuneti-l la vot ,daca se voteaza sau nu.
Dl. Iordache Iordache Nicolae
Am si eu legat de procesele verbale ceva, poate sa treaca totusi cineva care
stie putina romana si sa-l ia la puricat,pentru ca sunt scrie extrem de aiurea,
cuvintele sunt ala-n d-ala,o greseala pe rand cel putin.Cineva care poate nici
nu stie ce a scris acolo, dar se uita si verifica e scris corect sau nu e scris
corect.Iarasi,nu mi se pare normal sa, din punctul meu de vedere cred ca ar
trebui mentionate in procesul verbal numai luarile de cuvant atunci cand
oamenii s-au inscris la cuvant sau cand li s-a dat cuvantul.Daca vorbeste peste
ar fi cazul sa nu mai fie trecute pentru ca cel care ia notite este un calvar.Daca
presedintele da cuvantul cuiva ,numai acea luare de cuvant sa fie trecuta.
Supun la vot .
Cine este“ pentru”:6 voturi pentru(Hangiu Florentin , Dinita Stefan , Dafina
Irinel , Marghioala Catalin , Oprescu Petre si mares Rocxana ) .
Cine este” impotriva”:1vot (Popa Constantin) .
“ abtineri “ :6 abtineri( Curca Traian , Mosneanu Adriana , Carstocea Elena
Lavinia , Iordache Iordache Nicolae , Dumitrescu Gheorghe si catana Octavian
).

Punctul 2
“Proiect de hotarare a consiliului local 19 /06.04.2021

privind
modificarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local Teisani - proiect initiat de d-l consilier Marghioala Catalin
Ionut .
Dl Iordache Iordache Nicolae
Inscrieri la cuvant:Marghioala Catalin-initiator,Iordache Iordache Nicoale
Dl. Marghioala Catalin
Avand in vedere incidentele care au avut loc la penultima sedinta de comisii
plus luarea de cuvant a domnului primar la ultima sedinta ordinara ,am
considerat ca e bine sa regelementam si acest articol din regulament.Nu avem
nimic de ascuns,consider ca orice discutam aici trebuie sa ajunga si la urechile

cetatenilor si atunci nu vad ce nu am filma cap-coada si comisiile si sedintele
de plen.
Dl. Iordache
Din punctul meu de vedere, am constatat ca sedintele de comisie netransmise
public, s-au desfasurat intr-un mod mai placut si mai civilizat decat alea
filmate.Nu am nimic impotriva ca oamenii sa afle ce se intampla aici, in cele
din urma ceeea ce conteaza este votul din acest cadru si cred ca de multe ori
exista situatii,cand in comisii se mai povestesc si fel de fel de lucruri,care
poate ating interesele unor persoane private si care cred ca trebuiesc cumva
reglate mai de graba asa decat sa fie publice , sa nu ma trezesc poate ma
alerga cineva pe strada ca am luat o pozitie nu stiu cum,intr-o comisie.Cat
priveste apostoria transparentei, eu personal am fost, am participat la o
sedinta de comisie, asa zisa sedinta de comisie ,care poate nu a fost sedinta
de comisie, dar a fost prezentata ca o sedinta de comisie, in care am acumulat
mai multa exprienta si care desi era la indemana celor care au …..nu au
filmat-o.Ar fi fost foarte interesant sa vada lumea din sat cum poti sa umliesti
un coleg de al tau, sa-l faci sa taca pentru ca nu l-a invitat nimeni sa
vorbeasca,cum este anchetat un cetatean privit in sat ca a facut niste lucruri
bune,era in interesul lor sa vada si acea filmare.Deci n-as putea sa dau
crezare celor care sunt apostolii transparentei.Sincer sa fiu, mie imi este
indiferent ca se filmeaza sau nu,de aceea ma voi abtine.
Cine este pentru? , impotrivă? abțineri?

Membrii Consiliului local au votat proiectul astfel :
- 8 voturi „pentru”( Marghioala Catalin , Florentin Hangiu , Dinita
Stefan ,Dafina Irinel, Carstocea Elena Lavinia, Mosneanu
Adriana, Oprescu Petre, Mares Rocxana)
- 2 voturi “ impotrivă( Dumitrescu Gheorghe, Popa Constantin )
- 3 voturi “ abtineri “ ( Curca Traian , Iordache Iordache Nicolae,
Catana Octavian, )
Punctul 3 :
“Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 20/15.04.2021 , privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei
Teisani , judetul Prahova - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe
;
Dl. Iordache Iordache Nicolae
Proiectul de hotarare a fost comunicat tuturor consilierilor si dezbatut in
comisiile reunite , nu mai
dau citire proiectului de hotarare ci doar
amendamentelor propuse de domnul Marghioala Catalin.
Amendamentul numarul 1 : dau citire ,plus motivatie

Amendamentul numarul 2 :Se modifica anexa numarul 2 , lista de
investitii,plus motivatie
Le votam pe rand.Cine este pentru ? Exista dezbateri pe proiectul acesta ?
Cine se inscrie la cuvant ?
Domnul Marghioala si domnul primar.
Dl. Marghioala Catalin
Am studiat proiectul de buget, din pacate dezamagit total de proiectul de
buget.Acelasi proiect de buget, nu vreau sa folosesc cuvinte,dar este sub
asteptari.Noi am discutat una, am discutat niste proiecte.Ne-am dorit cu totii
un sistem de monitorizare video, am spus ca este o prioritate dar nu apare
bugetat,nu apare si atunci am zis folosim. Sistemul de monitorizare video
putem sa-l achizitionam , sa-l proiectam intr-un timp scurt.Ideea sa vedem
cate camere ne trebuie pe raza comunei Teisani si sa incepem anul asta pe
banii care-i avem luam sistemul si o parte din camere , anul viitor mai
completam cu cateva camera, celalat an mai completam, astfel incat in 3-4 ani
sa avem o monitorizare completa a localitatii.Banii pentru apa la Bughea nu ne
trebuie maine toti si atunci noi putem sa folosim din aceasta suma bugetata sa
punem in functiune sistemul asta in 2-3 luni, iar la rectificari sa completam
banii necesari pentru proiectul cu Bughea, asta a fost ideea.
Dl.Primar
Am luat cuvantul pentru ca sustinerea ma asteptam sa fie eronata si din acest
motiv as vrea sa precizez ca este o capcana in aceasta sustinere si in acest
amendament.In realitate se doreste blocarea proiectului de alimentare cu apa
la Bughea.Pentru ca un proiect sa-l scoti la licitatie trebuie sa prevezi suma
proiectata din proiect, din devizul general.In ideea ca vei completa ulterior, no sa poti sa-l scoti la licitatie si nu o sa vina nimeni la licitatie si o sa trebuiasca
sa repeti licitatia, pana cand suma este corespunzatoare astfel incat sa se
poata executa lucrarea.A diminua pretul calculat de un proiectant pe niste
pareri ale unui om care nu este specialist in proiectare,este total deplasat.Pasii
care trebuiesc urmati la o achizitie publica sunt urmatorii:se face referatul de
necesitate in baza devizului general intocmit de proiectant, urmeaza viza
contabilului(contabilul nu pune viza daca proiectul respectiv nu este bugetat in
totalitate, decat daca proiectul este multianual).Undeva pe siteurile domnului
Marghioala , ticaie un ceas ca in luna septembrie sau octombrie trebuie sa
curga apa la Bughea.Ma intreb , daca acolo ticaie ceasul acela, n-ar trebui sa
ticaie si ceasul aici in buget , ca sa putem sa facem achizitia ,sau una spunem
oamenilor si alta facem cand e vorba de decizii in realitate.Referitor la
camerele video, chiar ieri am fost la o intalnire cu niste firme de consultanta
pe fonduri europene pentru ca am stabilit cu totii ca prioritatea noastra pe
anul 2021 este absorbtia a cat mai multor proiecte pe fonduri europene.Chiar
s-a discutat ca pe ministerul mediului vor fi proiecte pentru dotarea cu camere
video a localitatilor.Pentru a stopa fenomenul de aruncare a deseurilor
necontrolate iar eu opun ca acest proiect sa fie depus la finantare pentru

obtinerea de bani nerambursabili,adica 90% de la ministerul mediului si 10%
de la noi.De ce sa punem noi toata suma pentru camere video, cand putem sa
luam 90% finantari nerambursabile.Multumesc!
Dl.Oprescu
A fost o interpretare gresita, era o discutie cu domnul Catalin Marghioala
rareferitor la aductiunea de apa de la Bughea,intradevar trbuiesc bugetate
lucrarile.Noi ne gandeam ca o propunere,veneam cu o propunere, pentru ca
avem cuprins in buget cumpararea a doua utilaje de care se vaita si domnul
vice si noi si toti,sa se ia un buldo si o camioneta si pe parcursul anului si o
sararita pentru iarna.In momentul in care s-a efectuat proiectul tehnicoeconomic , se scoate la licitatie.Intradevar devizul proiectanctului este de o
anumita suma , dar la licitatie firmele care participa la licitatie, participa cu un
anumit procent, deci se inscriu mai multi poate cu 60%,70% , 80% niciodata
nu se vor inscrie cu 100% din valoarea proiectului si atunci ne-am gandit ca
daca noi bugetam si cu achizitionarea de utilaje de care aveti nevoie ,facand
printr-un proiect de hotarare si socitatea de salubrizare , putem folosi buldo
petru a baga conducta principala de la Olteni , pe langa drumul de la Bughea
pana un va veni bazinul de apa si in jos spre curtile oamenilor.Mai scutim
pentru bugetul local sa cheltuim niste bani pentru ca costul cel mai mare este
de a monta conducta decat statia de pompare,rezervor si celelalte.Si atunci
firma constructoare care va veni si va licita banuiesc ca va intelege, noi licitam
asta si restul facem noi pe propriu.Daca sunteti de acord, daca nu , nu sunteti
deacord.
Dl.Marghioala
Apa la Bughea, ce ati bugetat dumnevoastra este o suma halucinanta pentru
toti si atunci noi am gasit solutia sa o bagam la costuri mai mici, prin
societatea noastra, cum a zis domnul Oprescu.Deci nici intr-un caz nu poti sa
dai .......
Dl.Primar
Dumneavoastra cunoasteti care sunt pasii de infintare a unei societati si cat
dureaza?
Dl.Marghioala
Da,cunosc.Nu vreau sa va dau raspunsul acum.
Dl.Primar
Pentru ca nu aveti raspunsul.Pana infintam societatea, nu mai bagam apa anul
acesta la Bughea.Domnul Oprescu,dumneavostra ati lucrat pe santier.Am
dreptate cu ceea ce spun, se poate scoate la licitatie cu un pret mai mic decat
al proiectantului ?
Dl.Oprescu
Nu.Scoateti cu pretul proiectantului.
Dl.Primar
La licitatie se poate ajunge la 60%-70% din aceasta valoare, pentru ca la
canalizare am avut 100 si ceva de miliarde si s-a ajuns undeva la 60 %.Pentru

a putea scoate la licitatie trebuie sa avem banii, apoi dupa licitatie putem sa
mutam banii.
Dl.Oprescu:
Constructorul cand vine, zice o face cu 20 de miliarde , nu cu 30 , gata nene ai
castigat.Sa facem si chestiile alea in buget cu buldo si cu camioneta.De buldo
ai nevoie, o interventie, ceva.
Dl. Primar
Sunt prevazute la alt capitol sa achizitionam utilaje, nu putem sa taiem de
acolo ca sa bagam apa la Bughea.
Dl.Iordache Iordache Nicolae
Cine este pentru aceasta modificare, respectiv amendamentul numarul 1 ?
Membrii Consiliului local au votat primul amendament astfel :
- 6 voturi “pentru”( Marghioala Catalin , Florentin Hangiu , Dinita

Stefan ,Dafina Irinel, Carstocea Elena Lavinia, Mosneanu Adriana,
Oprescu Petre, Mares Rocxana) ;

- 3 voturi “ abtinere” ( Iordache Iordache Nicolae , Mosneanu Adriana si
Carstocea Elena Lavinia) ;
- 4 voturi “impotriva” ( Catana Octavian, Dumitrescu Gheorghe Curca
Traian si Popa Constantin ).
Amendamentul 2:
Inscrieri la cuvant:Dl. Marghioala,dl. vice si dl.primar.
Dl Marghioala Catalin
Mai multi baieti care activeaza in echipa de fotbal, ne-au invitat la teren ca sa
vedem vestiarele, arata jalnic,chiar nu poti sa primesti pe cineva acolo si ne-au
cerut sprijinul sa facem un vestiar modern.Noi am prins pe lista de achizitii in
ideea ca o sa-l si bugetam. Nu am fost consultati cand s-a facut bugetul si am
considerat
ca
prioritatea
o
reprezinta
conditiile
unde
vin
oaspetii(vestiarele).Avand terenul sintetic de la Teisani, eu vreau sa intreb
autoritatile locale care este gradul de incarcare al lui ?
Consider ca terenul de la Teisani este neutilizat si atunci mai facem unul, ca sa
avem doua aproape neutilizate, anul acesta.Acesta a fost principiul pentru
ceva pe care l consideram ca este mai prioritar.
Dl.vice
Supun atentiei doua aspecte distincte :
Deci terenul sintetic este una, cum s-a zis acolo nu s-a dat Curbei de Cultura,
ca nu are Curba de Cultura acces acolo .Pana sa se construiasca acest teren
sintetic de la Teisani , noi ne deplasam acolo, inclusiv cu copilul meu.Incepand
de acum o sa fie gradul de ocupare , eu am avut si sambata trecuta si
duminica ocupate cu oameni din Valeni.Unde v-as supune atentiei, vreau sa le
iau 6 veste galbene si 6 portocalii, sa nu mai jucam cum jucam noi odata si

vestiarul este cuprins la buget.Deja s-a facut o investitie acum, doua usi,doua
ferestre de termopan in prima faza acum.S-au dat cheile de la baieti, vestiarul
a fost facut cum a fost el facut de Petrica,de Costica,de Vasilica,de Catalin
Trache.Noi stim despre ce este vorba acolo,stim avem….E un acord intre o
echipa de fotbal de la Valeni, s-au agatat baietii aici.S-a facut un protocol intre
conducerea culbului, ca e club si deja se fac si niste chestii , niste reparatii,
niste investitii.Iar terenul, suprafata , nu stiu cat costa, nu stiu cat a costat
atunci, eu zic, parerea mea ca trebuie refacuta.Eu am zis , acolo sa umblam la
o conditie pentru un dus , ceva.Eu pretentia asta am avut-o.Este prins in
buget vestiarul de la Olteni.
Vestiarul de la Olteni este cuprins la buget pentru lucrari.
Dl.Primar
Ideile pe care le-a spus domnul vice nu le mai punctez si eu,daca ati fi studiat
cu atentie bugetul, ati fi constatat ca la capitolul sport exista niste bani pentru
reparatii curente, care sunt destinati acelui vestiar de pe stadionul Olteni, pe
care si eu mi-am propus sa-l rezolv anul acesta.Daca ati fi fost ziele acestea pe
acolo, ati fi constatat ca au inceput niste lucrari si sunt si o parte din acelea
reparatii si amenajari,care vor fi facute gratuit de acel club care ne-a solicitat
noua acordul pentru a juca pe stadionul nostru in schimbul efectuarii acestor
lucrari.Ce priveste gradul de incarcare si faptul ca a trebuit ca oamenii din
satele Olteni,Valea Stalpului,Stubeiu sa joace pe stadionul de la Teisani nu mi
se pare corect.Cum incurajam noi sportul daca nu oferim si lor ocazia sa joace
pe acel stadion care este altfel decat cel de la teisani, care este mai mare.In
primul rand ca are altfel de gazon si acel teren a fost mult mai cautat ca sa zic
asa in perioada cand el nu avea gazonul cosit decat cel de la Teisani care este
mult mai mic ca si suprafata si pot juca mai putini sportivi in acelasi timp.
Ex :Echipa de copii care are un numar relativ mare de copii, nu pot sa-si
desfasoare antrenamentul pe terenul sintetic de la Teisani, decat in serii ,
tocmai pentru ca suprafata lui este prea mica, iar pe cel de la Olteni isi
desfasoara atrenamtnul toti in acelasi timp.
Dl.Iorache :Supun la vot acest amendament.
Membrii Consiliului local au votat al doilea amendament astfel :
- 6 voturi “pentru”( Marghioala Catalin , Florentin Hangiu , Dinita

Stefan ,Dafina Irinel, Carstocea Elena Lavinia, Mosneanu Adriana,
Oprescu Petre, Mares Rocxana) ;

- 3 voturi “ abtinere” ( Curca Traian , Mosneanu Adriana si Carstocea
Elena Lavinia) ;
- 4 voturi “impotriva” ( Iordache Iordache Nicolae, Catana Octavian,
Dumitrescu Gheorghe si Popa Constantin ).
Dl.Marghioala :Mai am un amendament verbal, pe care il discutam la urma.
Dl.Iordache Iordache Nicolae

Inscrieri la cuvant pe buget : Primar – Stanciu Gheorghe , Marghioala Catalin
,Popa Constantin si Dinita Stefan
Dl. primar
Nu vreau sa explic ce am mai explicat in sedintele de comisii.
Proiectul de buget a fost initiat in conformitate cu deciziile DGFP Prahova ,au
fost luate in calcul fondurile proprii si sumele primite cu destinatiile
aferente.Am cautat sa redirectionam atat fondurile noastre proprii cat si cele
primite pentru echilibrare in vederea demararii cat mai multor proiecte pentru
a obtine finantari din fonduri europene.Pentru ca sunt foarte multi bani anul
acesta pentru proiectari.Ca si proiecte mai mari este apa de la Bughea,
finantata din excedent, sunt cateva lucrari in curs de executie cu banii aferenti
cu sumele ramase de executat, canalizarea este una dintre ele mai mari unde
speram ca in maxim o luna de zile sa fie finalizate atat probele de etanseizare
cat si subtraversarea la calea ferata, cat si cea la DN si sa incepem sa punem
in functiune canalizarea.Lucrurile s-au deblocat si merg in directia
corespunzatoare.Daca mai sunt probleme,deci eu stiu ca sedinta de comisii le
am dezabtut mai pe larg si am dat raspunsurile necesare.In continuare va stau
la dispozitie.
Dl.Marghioala Catalin
Am analizat proiectul de buget , mi se pare un buget tipic ca pana acum ,
carpeli, incercam sa mai facem acolo cate putin, nu avem o misiune clara, nu
avem niste proiecte clare cum am discutat cu toti anul acesta, ca le facem cap
coada.Nu am ce sa comentez, atata se poate.In schimb as vrea sa discutam
cu totii ca vrem capele la biserici,128 mii lei nu poti sa faci capele.Am convenit
cu totii ca le sustinem, nu credeti ca ar fi ok sa suplimentam aici ?
Sunt cuprinse amenajari la curtea scolii, garduri, am mai facut si anii trecuti,
iar la facem ?...
In scoli nu am mai investit de mult, in bugetul asta vedem decat eficienta
energetica.
Dl.primar
Referitor la finantarea cultelor,exista o lege in baza careia noi trebuie sa facem
niste pasi.Primul pas este este cuprinderea unei sume in bugetul local.Al
doilea pas este emiterea unei hotarari de consiliu local privind inscrierea la
finantare a unitatilor de cult de pe raza noastra, cu toti pasii aferenti si cu
toate probele aferente , inclusiv devizul pentru capela.Bineinteles ca in acel
moment ne putem pune problema daca suma este mica , mare sau cum
este.Cred ca dl.Catalin Marghioala are dansul in documentele pe care le
invarte acolo un deviz in care sa demonstreze ca suma este nesatisfacatoare si
tinand cont ca si unitatile de cult trebuie sa asigure minim 10% din valoarea
respectiva.Saptamana trecuta chiar a venit parintele de la Teisani impreuna cu

unchiul domnului Marghioala , la mine in audienta si am ajuns la concluzia ca
este foarte greu pentru parohie sa adume acel 10%.Mie mi s-ar parea total
anormal sa prevad si sa blochez in bugetul local o suma foarte mare de bani in
ideea ca vor venii parohiile cu pretentii mari, privind aceest aspect.Multumesc.
Adica noi ulterior vom da o hotarare de consiuliu local, vom primi niste
devize.Ca si la apa , atunci probabil domnul Catalin o sa spuna ca devizele
sunt umflate, nu m-ar mira.
Dl.Popa Constantin
Am si eu un punct de vedere ca sa nu ma inscriu la cuvant.Eu sunt de acord
cu Catalin, haideti cu toti cu toata lumea sa indentificam un teren.Eu am aici
unde s-a facut asta , n-am ajus la ea,unde i paragina aia la Genu Panait
acolo, e stramt.Am identificat un loc, am trimis vorba la Baltesti pentru ca sunt
in asentimentul lui Catalin, a domnului primar si la tot satul acesta pentru o
sala de sport, singurul loc in comuna Teisani
este la salon la
Moldoveanu.Acolo se poate face in satul asta ca sa fie mai central , e singurul
loc.Sa-l convingem pe un nene de la Olteni,vis a vis de biserica, unde a luat el
locul ala , sa facem capela asta cu sala de mese.
Dl. Dinita Stefan
La Olteni exista teren
Dl Iordache Iordache Nicolae
Atunci, supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt

.

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.

Punctul 4 :
“ Proiect de hotărâre a consiliului local nr .21/16.04.2021

,
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local - proiect
initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe »
Iordache Iordache Nicolae
Inscrieri la cuvant pe excedent : Primar – Stanciu Gheorghe , Marghioala
Catalin .
Dl primar

Deoarece bugetul s-a aprobat , excedentul facand parte din buget , nu mai
vad necesar discutarea amendamentului propus de dl.Marghioala Catalin.
Dl.Marghioala Catalin
Renunt la amendament .
Dl Iordache Iordache Nicolae
Atunci, supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul 5 :
Proiect de hotărâre a consiliului local nr . nr . 22 /16.04.2021 ,
privind aprobarea implementarii
proiectului “ Reabilitare si
modernizare Scoala Gimanziala Dumitru Brezeanu Teisani ,in
vederea cresterii eficientizarii energetice si gestionarea inteligenta a
energiei in comuna Teisani ,judeţul Prahova « - proiect initiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe ;
Dl Iordache Iordache Nicolae
Dacă sunt observații? Nu sunt.
Vă mulțumesc.
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul 6 :
Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 23 /16.04.2021 , privind
aprobarea burselor scolare aferente anului
scolar 2020-2021proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
Dl Iordache Iordache Nicolae
Dacă sunt observații? Nu sunt.
Vă mulțumesc !
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul 7

“ Proiect de hotărâre a consiliului local nr . nr . 24 /16.04.2021 ,
privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice Actualizat al
comunei Teisani pe anul 2021- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe

;

Dl Iordache Iordache Nicolae
Dacă sunt observații? Sunt
Inscrieri la cuvant pe buget : Marghioala Catalin , Primar – Stanciu Gheorghe
Dl.Marghioala Catalin
Am analizat proiectul si am vazut doua lucruri pe care voiam sa le clarificam,la
pozitia :
-34 (inspectie conducta de canalizare ) ,acest lucru nu trebuia sa fie cuprins
in lucrarea de canalizare ? Consider ca dam foarte multi bani la aceasta firma
ca sa mai completam si noi cu suma bugetata de 20.000 lei ( din acesa suma
se puteau lua cosuri stradale ).
- la pozitia nr 55 – camerele video mobile.Camerele astea trebuiau luate
pana acum, din luna decembrie.Voiam sa vedem si noi ce s-a intamplat cu
aceste camere, am prins pe cineva ? N-am prins ?
Dl.primar
Eu as propune ca la primul punct sa raspund in preuna cu dl.Oprescu,
pentru ca am avut o discutie si ne-am consultat.Eu am avut o idee ca sa avem
o garantie ca lucrarea acestea este calitate buna, sa facem aceste probe
video.Am solicitat firmei.In urma discutiei cu dl.Oprescu care a lucrat pe
santier si cunoaste mai bine tehnicile, am stabilit sa obligam firma sa refaca
probele de etanseizare.Acum la sfarsitul lucrarii, firma deja a acceptat sa
refaca si a inceput deja diferite activitati de verificare.Daca pe anumite
tronsoane vom consta ca apa va scadea , vor fi ei obligati sa bage pe banii lor
inspectia.Inspectia nu este cuprinsa in contract, intrucat este o proba, o
verificare.Nu este prevazut sa faca firma care executa.Este indicat sa o faca
cineva neutru ca sa ai garantia ca este bine.Dar e posibil ca acei bani sa nu-i
utilizam, dar daca va fi nevoie sa facem inspectie video(oricum suma este
insuficienta ca sa verificam toti km existenti).Referitor la camerele
video,intradevar a fost o discutie anul trecut in decembrie sa achizitionam.Nu
s-au achizionat anul trecut , ele au fost achizitionate anul acesta , doua la
numar momentan.Ele sunt utilizate, avem deja niste fotografii si niste filmari si
cu siguranta ca sunt foarte utile din punctul meu de vedere.Consider ca la
momentul acesta nu mai trebuiesc 1,2 sau 3, pentru ca cineva ar trebui sa
stea numai de camere acestea video sa le urmareasca.Ceea ce ar insemna o
cheltuiala salariala in plus.
Dl Iordache Iordache Nicolae

Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul 8
“Diverse “ .
Dl. Iordache:
Avem de discutat alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni,
de analizat raportul de la curba de cultura, procesul verbal referitor la licitatia
pentru islazuri.
Cine se inscrie la cuvant ?
Il propun pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe domnul
Popa.
Supun la vot.
Voturi impotriva ?Nu sunt.Abtineri ?Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.

Dl.Iordache :
Referitor la procesul verbal dau cuvantul domnului primar.
Dl.primar
Exista un proces verbal inregistrat cu nr 1773 din 19.04.2021 , incheiat pe
data de 18.04.2021, in cadrul unei adunari publice organizate cu fermierii din
satul Teisani.La aceasta adunare publica s-a discutat faptul ca a aparut un
caiet de sarcini care nu corespundea cu ceea ce se votase in sedinta
anterioara, mai concret preturile terenurilor care urmau sa le liciteze fermierii
detinatori de oi, erau modificate.Se modificase practic coloana cu calitatea
pasunilor.Verificand cu atentie am constatat ca si hotararea era redactata
eronat fata de votul din sedinta.Acesta a fost principalul subiect de discutie ,
eu le-am explicat fermierilor ca este o eroare materiala care va fi corectata.La
analiza dosarelor am constatat ca caietul de sarcini nu era modificat.Ba chiar
am avut o discutie contradictorie cu dl.Oprescu , care m-a intrebat de ce
caietele de sarcini sunt in felul acela ?
Nu am stiut sa-i raspund.
Alte probleme care s-au discutat, avem o clauza in contractul tip, acela care
este luat din lege si urmeaza sa fie adaptat pentru fiecare fermier in parte.
Revendicarea fermierilor este ca aceea suprafata de teren care ar urma sa fie
utilizata de primarie pentru proiecte de dezvoltare locala viitoare, adica sa
punem panouri solare, sa face turism,agroturism sau altceva, sa fie delimitate
inainte de semnarea contractelor respective pentru ca fermierii au
posibilitatea, daca sunt seriosi sa introduca terenul la APIA , la masura de
agromediu.Masura de agromediu presupune ca timp de 5 ani sa nu schimbi

amplasamentul respectiv si sa-l intretii corespunzator.Este o problema care
mie mi s-a parut corecta si propun sa specificam in contract ,adica acea clauza
care prevede la modul general, noi sa identificam inainte unde credem ca am
putea sa avem, iar fermierul care liciteaza acolo sa stie ca are 1ha,2ha..care i
se poate lua de primarie.O revendicare care mi se pare intemeiata.In
momentul in care se particularizeaza contractul este clar ca se poate trece
aceasta clauza.
Dl. Tanasescu Iulian-fermier
Domnule primar mai sunt 2-3 zile, cand faceti dumnevoastra aceasta
modificare ?
Ajungem la licitatie, caietul de sarcini este baza pe care primaria il schimba de
cativa ani.Mai sunt 3 zile, cand se pot face toate acestea ?
Dl.primar
In sedinta de astazi , probabil ca se va corecta.
Fermierii au mai avut o nemultumire , respectiv o parte din islazul de la
Teisani a revenit oilor in loc sa fie in totalitate a detinatorilor de bovine.Faptul
ca la aceasta suprafata i s-a schimbat categoria din categoria I in gategoria II,
iar accesul catre aceasta parcela se face pe islazul vacilor.Faptul ca s-a
prevazul in modelul de contract posibilitatea de a se majora pe perioada
contractului chiria aferenta pasunii inchiriate.Acestea sunt revendicarile
fermierilor din procesul verbal prezentat.Eu sustin ca aceste revendicari sunt
toate posibil de primit si sunt de acord cu ele.
Dl.Tanasescu Iulian
Este al 4-lea an , in care vin si cer aici drepturile pentru crescatorii de
bovine.Nu v-am cerut altceva, nu v-am cerut bani in plus,e al 4-lea an in care
tot asa se jongleaza de la o lege la alta, se schimba, nu e nimic stabil de la an
la an , asa ceva nu se poate.Dumnevoastra stiti , poate consilierii nu stiu cati
bani se iau de pe urma la bovine si cati bani se iau de pe urma la ovine.
E dreptul nostru , daca nu mai erau bovine dati-l domnule la oi si aia e.
Sa va arat un caiet de sarcini facut in anii precedenti si va arat unul de acum
in care nu se stie nimic.
Dl.Marghioala Catalin
Am o intrebare , incarcatura pentru o vaca vi se pare ok fata cea din anii
trecuti ?
Dl.Tanasescu :
Nu mi se pare , de ce se schimba regulie de la un an la altul la primaria
Teisani ?
Dl.Oprescu
Au drptate crescatorii de bovine, islazul vacilor care a fost mereu al vacilor sa
ramana al vacilor.Oile nu au avut ce cauta niciodata acolo.Partea cealalta
privind incarcatura, ca trebuia o vaca la 3ha, aveti dreptate, dar dumneavostra
exploatand aceste suprafete de pasune aveti obligatia de a curata si de

ingrasa.Prin ordonanta 34, data de guvernul Romaniei, incarcatura pe bucata
de animal este minim 0,3 maxim 1.Normal este o vaca la 1 ha , de aceea vom
vota astazi suprafata de pe gorgan sa ramana pentru bovine.Deci oile nu mai
au ce cauta acolo.
Dl.Tanasescu
Eu nu va cer decat sa respectati legea.Sa nu se schimbe asa de la un an la
altul.Cand veniti sa votati in consiliul local nu studiati legea ? Votam asa
fiecare cum vrem…
Nu se poate asa ceva, asa s-a votat de ani de zile, nu dau vina pe
dumneavoastra
Dl.Oprescu
Primaria a ajuns la conluzia ca trebuie o vaca la 1 ha, ca nu avem atatea
suprafete ca s-a inmultit numarul de animale.Dar amendamentul dumeavostra
privind tot islazul , la care noi suntem de acord , ca tot islazul sa fie al
vacilor.Deci inclusiv acele 17 ha , care erau trecute pentru ovine sa revina tot
bovinelor.
Inclusiv dumneavoastra care aveti ovine , sa le pasteti pe islazul vacilor, eu
am facut o paranteeza.
Am o intrebare pentru dumneavoastra :
Dv. Inscrieti la APIA aceste terenuri inchiriate, de unde luati o suma.
Dv. Licitati cu o suma 200,300, ce am aflat eu si d-aia vreau sa intreb, toti
proprietarii de vaci v-au mai platit dumneavostra 360 lei de vaca plus au venit
si ei la curatitul islazului.Problema se pune in felul urmator, dumneavostra
care inchiriati acel aveti obligatia de al ingrasa si curata.Ceilallti , cetatenii care
vin cu vacile la dumneavoastra, ar trebui sa va plateasca o suma pentru
pastorul care are grija de vaci.Deci trebuie corelate sumele acestea, pentru ca
dumneavoastra incasati niste bani.
Dl.Tanasescu
Domnule Oprescu, stiti cati bani mi-au ramas mie anul trecut ?
Nu intra decat 40 ha la APIA, deoarece este o incurcatura cu domnul Dragomir
si am dat in jur de 250 milioane la primarie.
Dl.Marghioala
Am si eu o intrebare , pentru ca domnul primar ne-a prezentat cand am votat
proiectul ca a discutat cu crescatorii de animale.Ceea ce se intampla acum
constatam ca nu s-a discutat cu crescatorii de animale, ce se intampla ?
Dl.Oprescu :
La sedinta au fost reprezentatii fermierilor.
Dl.Tanasescu :
Eu trebuie sa respect ce scrie in amenajamentul pastoral, pe care nu l-a vazut
nimeni de ani de zile, se tot vorbeste despre el.
Eu am hotarat sa ii anunt pe oameni ca ma retrag.Nu se poate de ce atatea
nereguli.Eu d-aia am facut sedinta ca sa anunt oamenii ca ma retrag.
Secretar :

Caietul de sarcini ramane acelasi cu nota de rectificare pe care am facut-o si
am inaintat-o la toti consilierii si toti crescatorii de animale, mai putin domnului
Tanasescu pe care l-am cautat timp de 3 zile.
Dl.Oprescu
Dupa studiul dosarelor se incadreaza toti.
Primar
Domnul Oprescu, imi place cum ati procedat la selectia dosarelor, spunetile si
colegilor care este situatia din dosare.Acum se incerca o micsoarare de pret,
sa ne reduca noua veniturile ca sa faca ei profit cat mai mare.Lucru ce nu mi
se pare corect.
Dl.Iordache
Eu sunt de acord cu ajutatul fermierilor dar am o intrebare , cat se ia pe un ha
de la APIA , normal si cu agromediu ?
Dl.Dumitrescu Gheorghe
800 , respectiv 1600 cu acromediu.
Dl.Marghioala
Propun sa modifcam hotararea, se modifica caietul de sarcini.
Art 1 :se aproba caietul de sarcini in forma actula si art 2 : la data aprobabrii
acestei hotarare se abroga hotararea adoptata.
Dl.Primar
Trebuie sa rezolvam revendicarile lor printr-o hotarare de rectificare .
Termenul de depunere limita la APIA este pe 15 mai.Daca decalam termenul ii
dezavantajam pe fermieri, intrucat daca nu mai iau subventia trebuie sa
plateasca din buzunar.
Clauza cu cele 5 ha , este treaba mea si a doameni secretare sa o inscriem in
doasare la cei care pica.Cei care pica pe zona respectiva o sa fie instintati.
Cele 5 ha ar fi bine sa afecteze pe fiecare cate putin, sa nu fie pusa doar la
unul.
Probabil ca zona stabilita ar fi bine sa fie pe langa reteaua de inalta tensiune,
ce se poate face acolo , panouri fotovoltaice sau turism.
Dl.Marghioala Catalin
Se poate face maine de responsabilul primariei delimitarea ?
Maine sa refaceti aia si sa scoateti hectarele alea si sa le delimitati si
modificam caietul de saricini?
Dl.primar
Acea clauza va fi trecuta care se suprapun cu cele 5 ha iar ceilalti nu vor avea
acea clauza.
Dl.Marghioala Catalin
Propun sa o facem maine online.
Dl.primar
Propun sa o facem acum.

Concluzionand, se propunde completarea hotararii astfel :
Primaria va delimita o suprafata de 5 ha in punctul Varful Parului , in imediata
vecinatate a liniei de inalta tensiune pentru investitii.
Acest aspect va fi cuprins doar in contractele celor afectati caroara li se va
atasa si un plan cu parcela respectiva din total.
Noi nu il votam ca trebuie sa faceti comisie acum.Daca vreti faceti comisie in
seara aceasta si dupa aceea il votam.
Dl.Oprescu
Comisiile sunteti de acord ?
Dl.primar:
Daca faceti comisii reunite cine face materialele ?
Doamna Carstocea Lavinia:
Le fac eu..
Dl.primar
Celelalte revendicari:
-se rectifica categoriile 1 si 2 ;
-loturile 2,9,10 vor fi pentru bovine, restul loturilor mixte;
Iar in situatia in care nu se completeaza au dreptul si oile.
Iordache
Deci sunt cele 3 rectificari pe care l-am mentionat si sa nu mai fie indexate cu
inflatia.
Doamna secretar
Inflatia este impusa de lege si verificata de curtea de conturi.
Dl.Iordache
Cine se mai inscrie la cuvant ?
Doamna Mares Rocxana
O singura intrebare:Care este situatia cu lucrarea inceputa la baba Irina ?
Ma opreste lumea si ma intreaba pe strada.
Dl.vice
Nu s-a putut face acolo.
Deci cimentul ne asteapta.
Am convenit cu domnul Curca.
Prima mea lucrare a fost la intrare in Valeni.
Nu m- a ajutat timpul sa fac.
Iar aici mai trebuie terminata.
Dl.Iordache
Am si eu o interventie ,cand oamenii din sat au astfel de intrebari punctuale,
sa se faca imediat sesizare la primarie.
O sa primiti raspuns si de multe ori daca sesizarea este scrisa , este urmarita.
Eu am avut 2 reclamatii , care s-au rezolvat una intr-o saptamana si una in 3
zile.Va rog sa puneti presiune pe chestia asa pentru a se crea o rutina.
Dl.Marghioala
Am 3 probleme:

1)Depun o interpelare pentru domnul primar referior la lucrarea de canalizare ,
care o dau citire si astept raspuns scris .O dau doamnei secretare sa v-o
inmaneze .
2)Conform legii trebuia sa primim un raport semestrial privind activitatea
desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap conform legii
448 din 2006.
3)Alta problema ar fi legata de doamna casiera de la rosal, care are in fisa
postului sa incaseze facturi si sa faca contracte . Daca dansa are in fisa
postului o sarcina, seful direct ii va da acea sarcina , nu puteti sa o trimiteti pe
masina . Ati acuzat-o ca incaseaza banii pentru cimitir , nu o sa se mai implice
dansa in lucruri de binefaceri .
Dl primar
Aveti fisa ei de post?Ati citito ?
Daca in alte localitati casierul se urca pe masina de gunoi si face acea lista a
persoanelor care selecteaza si care nu selecteaza , ca sa aplice pretul
diferentiat . La noi de ce nu se intampla? Nu am comentat niciodata la adresa
dansei .
Mi se pare corect ca un cetatean care plateste un ban sa primeasca factura
chitanta .
Dl. Dafina Irinel
De ce s-au aiat pomii de pe canal , nucii am inteles ca erau sanatosi ?
Dl. Popa Constantin
Nu, nu erau sanatosi , incurcau masina de gunoi. Acolo puteam sa am un
mort , iar teii nu poti sa bagi nici o masina mare sau chiar nici o caruta cu fan
nu poti sa bagi acolo .Am fost rugat de oamenii aia , nea Costele fa ceva ca
pica pe fata mea .
La Cornel Gomoi sunt salcii care abia se mai tin , asa a fost si nucul acela. O
alta problema , daca vreti sa va duceti acolo, salta placile de la canal .
Dl. Marghiola
E o lege care nu va da dreptul sa taiati . Pentru asta trebuia sa aveti
autorizatie .
Dl Vice
Legea nucului a picat !
Vreu sa ii dau domnului Marghioala un raspuns pentru doamna. Schiopu .
Doamna Schiopu a venit peste mine aicea , este prinsa pe filmarea asta aicea
de la A la Z . Am avut un schimb de replici pe facebook . I-am dat un raspuns
dmnei Monica Pop care ii facea pe astia jegosi , pe urma mi-am scos asta .
De ce m-am refertit la asta ? La cate am facut eu pentru firma asta Rosal , cu
benzina mea , cu timpul meu , fetita asta nu avut decat replica- „ primaria e
de vina „ M –am simtit lezat intrucat primaria a fost prezenta prin mine , am
bagat gunoiele in portbagaj , du-te dupa ei o juma de comuna si tot „
primaria e de vina „

Am vorbit cu seful Miclea, ce mi-a spus sefu, prima data vii la o cafea sa
vorbim , pe urma hai ca vine dansul aici. A venit , a adus o hartie si a fugit
A doua problema o am referitor la regulamentul pe care l-ati facut
dvs.referitor la infrumusetraea comunei , l-m citit , l-am rascitit de zece ori ,
asta pe mine nu ma ajuta, snt numai niste legi copiate . Am aicia niste chestii
sa nu bruieze motoare , sa facem fatadele toate la un loc . Mie daca consilierii
din teisani impreuna cu mine , cu domnul primar ne asumam , este bun in
instanta . Consilierul Teisani spune asa „ in canalul colector sa nu mai fie
deversate...... , masinile sa nu se mai spele , totul pe Teisani , fecale umane ,
fecale animale nedeversate , pe sant , pe cutare , pe nu stiu ce . Daca
dumnoavoastra imi spuneati mie cateva lucruri specifice pentru Teisani , cu
cainii care intentionat ii lasa sa muste copii , sa spuna ca sunt caini fara
stapan .
Dl vice
Este un caine mort acolo . Sa se duca ma-ta sa il ia , nu il iau eu , nu am
ajuns sa adun si cainii de pe drum . Asta fac oamenii . Daca m-am dus la
domnul Hangiu si i-am spus o chestie, a venit cu cerere aicia. Eu nu a-si fi
crezut pe Catalin ca il invata pe un om care greseste sa preocedeze de asa o
maniera . Acolo a pus niste bolovani cat scaunul acesta, Vasile Calin .Masinile
care merg la aprovizionare la domnul Hangiu, dube , camionete, masini de
paine , tot felul,nu se duce domnul la domnul Hangiu, pentru ca la 45 grade, o
creanga de liliac... si masinile care vin da cu acoperisul in ala.I-am aratat
domnului Hangiu noul cod civil 613.Domnul Hangiu a venit la domnul primar si
domnul primar i-a spus ca vicele a fost maleabil,uite ce spune legea, eu daca
vin il tai de la 2 m,ca sa spune legea.Am scos legea si nici acum nu l-a taiat.Lam determinat pe domnul Chitoiu, care lucreaza la dumuri ,poduri, la ce
lucreaza el acolo si zice ba:
Eu cunosc legea perfect,dar vreau sa dau si eu 5 milioane la buget,el de
colea.Avea sine bagate in pamant 1m in pamant si 85 asa, sine de tren.Hangiu
a facut niste d-alea de beton, le-a scos,dar din ce ratiuni,cine i-a spus,ce a
facut, a plecat prin sat sa ma denigreze pe
mine,ca abuzez eu de
functie.Masina din poarta lui , e de 2 ani acolo.Cine mi-a spus a zis ca eu l-am
ajutat sa o scoata.Am vorbit cu Florentin, am vorbit amiabil , ca e a lui
cumnatalui.Domnul Florentin fiind consilier, putea sa aiba o atitudine cand ca
e acolo,nu abuzeaza vicele si sa o ia de acolo.Cum sade opelul meu in curtea
vechea asa putea sa stea si a lui, dar am zis ca e de al nostru.Tu dai o lege,
un regulament si ma trimiti pe mine acolo si tu nu o respecti si vicele e de
vina?Ma intelegeti ?
Mie imi plac atacurile astea, astea mi-au folosit,m-au ridicat mai sus la un
nivel de oameni constineti care au stiut sa vada.Dascalul la fel, il suna pe
domnul primar, veniti incoace ca a innebunit vicele,abuzeaza vicele , ca taie
vicele tot.Domnul primar foarte elegant a zis ca ma reprezinta vicele,am
inchis telefonul si am zis sa o chestionez.Ma duc la bucurestean cu

regulamentul asta, care are doi copii avocati si am trimis-o in casa sa dea la
un avocat telefon si i-am spus:
Domnule da la amandoi, unul sa ma reprezinte pe mine si unul pe
dumneata,vezi ca al meu castiga,de ce ?Uite dumneata stai pe scaun aici, uite
cracile astea de brad.Uite vecinul Enache,mare patron si asta, a rugat-o de 7
ori,de 10 ori ,ca nu vrea, ca nu vrea ea.M-am dus la ea cu legea, cu baietii mei
si jap jap jap,blesteme, chestii d-astea,dar n-are nimic.Dar vi-l dau inapoi si
numai 3 d-astea daca imi faceti, eu cu amandoua mainile vi-l trec....
Dl.Catalin Marghioala:
Cei care l-ati picat, mi se parea de bun simt sa faceti unul cum considerati.Din
momentul in care cineva munceste la un proiect, asa cum il duce pe el capul,
ca e bun ca e prost, mi se pare de bun simt sa iei si sa faci unul bun.Chiar va
rog.
Dl.Dinita Stefan:
Dumneavostra, in momentul asta nu aveti nici un fel de atributii.Aratati-mi si
mie atributiile de la domnul primar.Verbal?
Dl.Marghioala Catalin:
Le-am cerut de 3 luni.
Dl.Hangiu Florentin
Nu vreau sa mai spun nimic, dar domnul vice a tinut sa zica, ce s-a inteles din
ce s-a spus ca eu l-as fi atacat.Eu cred ca am fost singurul care nu am
comentat pe nici o chestie, la nici o treaba mai ales ca am si magazin si nu e
ok sa te bagi.Masina aia da , intradevar, e de un an si ceva acolo.Prblema nu a
fost ca am vrut sa-ti dovedesc eu ca sunt mai smecher.Problema a fost
urmatoarea, masina aia nu a vrut sa o duca la fier vechi, a vrut sa o
reconditioneze, fiind foarte greu de mutat, a trebuit sa gasesc solutii, unde sa
o duc momentan, repede pentru ca venea amenda si cu ce sa o duc, pentru
ca e o masina pe perne de aer din 80 si ceva care s-a lasat aproape la
pamant.Am gasit la un vecin in curte loc, am bagat masina, dar cine v-a zis ca
eu zic de dumneavoastra?
Si tot aceasi persoana care v-a zis ca acum doi ani de zile m-a ajutat s-o scot ,
tot aceeasi persoana a si bagat-o.Si inca o chestie domnule vice, de ce zice
lumea ca abuzati, ca sa va zic de ce zice,eu aud dar nu vorbesc.Pe strada aia
la noi ati facut ordine,dar sunt n strazi si in Olteni si Teisani si pe DN , unde
sunt lemne , pavele, nisip si acolo nu-i Teisani cred.A inceput lumea sa le fie
frica sa vorbeasca orice, pentru ca ati ajuns sa parati foarte repede.Asta am
avut de spus.
Dl.Dinita
In campania electorala s-au achizitionat niste oglinzi,una singura se regaseste
pe Scoboras, celelalte unde sunt aplasate ?
Dl.vice

Una este pe mal, una acum cand ne permite timpul, o pun in intersectie la
doamna secretara, un trebuie sa o iau mai mare, s-o pun la mine la intersectie
la Florentin acolo si una unde imi spuneti.
Dl.Iordache
Aici executia este cam subtirica, mai erau si indicatoarele alea catre
Olteni,Slanic,Bughea de Sus.
Dl.Catalin Marghioala
Acum in 6 luni de zile, vizibil s-au taiat copaci in nestire si s-au facut 10 m
patrati de beton la calea ferata, acestea sunt realizarile in 6 luni.Daca
dumnevoastra vi si par ok, mie nu mi se par, va spun sincer.
Dl.Iordache
Eu as zice sa ne concentram mai mult pe ceea ce putem sa facem decat sa ne
acuzam.Imi aduc si eu aminte acum ca in campania electorala s-au promis sa
curga rauri de bani europeni pe aici si pana acum n-am auzit o data sa spuneti
, domnul primar cu ce sa va ajut, sa faceti ceva, nu,tot timpul ii dati teme sa
faca, tabele de completat, interpelari si asa mai departe.Ii dati de munca sa
faca cu totul altceva decat sa administreze comuna si de ajutat nu ajutati cu
nimic, unde sunt banii aceea europeni, nu ati venit nici macar cu o chestie,ca
ati gasit o masura , unde sa ne putem califica si sa facem ceva.Doar spuneati,
avem viziune, bani europeni, scriem pe facebook, denigram pe unul si pe altul,
dar vreau si eu sa vad ceva facut concret.Nu doar facem regulamente,
amendamente la regulament , amendamente la amendament, ceva util facem
si noi ?
Dl.Marghioala Catalin
V-am sunat personal si am inceput o treaba care putea avea o finalitate
etraordinara pentru localitatea aceasta.Sa gandim un plan pe termen mediu si
lung cu niste pasi pe care sa-i facem anul acesta, impreuna.
Dl.Iordache
Traim intr-o democratie, 24 de ani , 6 mandate sau cate au fost, niste cetateni
din satul asta, buni , prosti, cum or fi, au considerat ca domnul Stanciu merita
sa fie primar, pentru motivele lor, pentru orice doriti.Nu puteti sa veniti
dumneavoastra acum sa intrebati ce n-ai facut in 24 de ani.Puneti mana
frumusel, ajutati , veniti cu idei, puneti umarul si sa vedeti .Ati facut ceva
practic ?
Dl.Dinita
Dumneavostra sunteti capabil sa faceti un proiect cu fonduri europene ?
Dl.Iordache:
Dar nu era treaba mea.
Dl.Dinita:
Sa facem un departament pentru accesare de fonduri.
Dl.Marghioala:

S-a facut bugetul.Ne-ati chemat si pe noi fraierii aia din opozitie ?
Ce-a zis domnul primar ?Noi avem banii si voi sunteti ciuma.Cand veniti cu
proiecte aduceti bani de acasa.
Dl.Oprescu:
Nu ca-i iau apararea lui Catalin, domnul primar a zis:,,Veniti cu proiecte dar si
cu sursa de finantare’’.Deci noi cand am de proiectul de x,am zis de proiecte
europene ca se incadreaza.
Domnule,apa merge la fonduri europene ? Merge.Invatamantul merge.
Canalizarea merge? Merge.
Daca nu erau probleme,putea fi pe fonduri europene si atunci chestia asta cu
PNDL nu este rea, ca vin banii de la guvern.Dar majoritatea se incardreaza in
programul de finantare prin fonduri europene.
Dl.Primar:
Care a fost masura ratata de mine ,pentru apa la Bughea?
Domnul Catalin,stiti ce populatie are satul Bughea de Sus ?
Niciodata nu a existat vreun program de fonduri Europene pentru a putea
baga apa la Bughea.
Dl.Marghioala:
In loc sa dati bani europeni pe alte proiecte,pe care le-ati facut de mantuiala si
pe care puteati sa le finantati cu fonduri europene si din excedent bagati apa
la Bughea .Si acum va dam solutii pentru apa la Bughea sa o bagam cu un
milion de lei.
Multumeste

d-lor consilieri pentru participare .
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