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 consiliul despre participarea la sedinta ordinara a unui 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 invitatii
mentionati mai sus , nu s-a prezentat d-l Mihai Laurentiu
Sedinţa se desfașoară la sediul Primăriei Teișani ,cu respectarea distanţei de
minim 1,5 m dintre personae.La lucrarile sedintei 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. Adoptarea procesului-verbal al sedintei anterioare.
2. Proiect de hotarare 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 nr . 10/24.02.2021 , privind aprobarea Programului Anual
al Achizitiilor Publice al comunei Teisani pe anul 2021 - proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe ;
4. Proiect de hotărâre 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 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 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 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 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 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 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 punctulul nr. 1 de pe ordinea de zi
si cu 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 – 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 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 in discutie a materialului inscris la pct.2 de
pe ordinea de zi si anume:
“Proiect de hotarare 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 si
analizat de membrii comisiei comisia de specialitate din cadrul consiliului local ,
nu se mai da citire proiectului de hotarare .
Se arata ca :
Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare al initiatorului , de
referatul 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 arata ca acest regulament vine cam tarziu , intrucat
contractul cu S.C. ROSAL SA a fost incheiat inca din anul 2009. Este de acord 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 in regulamentul propus se specifica ca plata facturii
se va face in termen de 30 de zile de la data incasarii taxei de la contruibuabili
D-l Dinita Stefan intreaba daca anul trecut a fost achitata vreo factura pentru taxa
de salubrizare .
D-l primar -arata ca in anii anteriori a mai fost stabilita o taxa de salubrizare care a
fost incasata. Prin acest Regulament se urmareste obligarea operatorului SC ROSAL
sa colecteze in mod selectiv gunoiul menajer .
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 contracte de salubrizare .
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 s-a facut nici o plata pentru un serviciu care nu a fost
prestat.
D-l viceprimar arata ca in contactul incheiat este prevazut in mod expres
“ majorarea taxei de salubrizare in functie de indicele inflatie, iar pretul s-a
majorata si datorita faptului ca firma SC ROSAL nu are o evidenta cu cetatenii
care au dat gunoiul selectiv .
D-l Marghioala Catalin intreaba cand se va plati un tarif mai mic functie de
reciclarea selectiva a deseurilor.
D-l primar raspunde in urma intalnirii cu SC ROSAL si Consiliul Judetean Prahova
s-a stabilit ca in maxim o luna SC ROSAL SA va fi obligata sa ridice gunoiul in
mod selectiv , inclusiv sticla, iar tariful se va micsora in momentul in care cantitatea
selective ridicata 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 si Popa Constantin , 4“ abtineri “ din partea domnilor
:Marghioala 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 in discutie a materialului inscris la pct.3
de pe ordinea de zi si anume: “Proiect de hotărâre nr . 10/24.02.2021 , privind
aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice din comuna Teisani, pe anul
2021 - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe “.
Presedintele de sedinta precizeaza:
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 referatul de aprobare al initiatorului , de
referatul compartimentului de specialitate 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 cuvant :
D-na secretar a dat citire prevederilor legele cu privire la intocmirea Planului 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 , unul privind suplimentarea planului anual al achizitiilor cu o serie
de lucrari , 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 domnia sa a initiat acest proiect , a avut in vedere si
persoana responsabila si considera ca delegarea ulterioara a atributiilor reprezinta o
crestere a birocratizaii, intrucat d-na Vintila Adriana are stabilite prin fisa postului
aceste atributii , concluzionand faptul ca acest amendament nu si mai are rostul .
D-l primar mai arata ca formatul amendamentului nu este cel prevazut de legislatia
in vigoare , motiv pentru care considera ca nu ar fi trebuit inregistrat pentru a fi luat
in discutie
D-l Marghiaola Catalin – raspunde : “sunteti intr-o mare eroare ,intruct abia astazi
urmeaza sa aprobam modelul oficial al amendamentului” .
Supus la vot, primul amendament a fost votat astfel : 5 voturi “pentru”(
Marghioala Catalin , Dinita Stefan , Dafina Irinel, Hangiu Florentin si Oprescu Petre
) , 3 voturi “ abtineri ” ( Catana Octavian , Carstocea Elena Lavinia si Mosneanu

Adriana ) si 4 voturi “impotriva” ( Dumitrescu Gheorghe , Popa Constantin , Curca
Traian si Iordache Iordache Nicolae ).
D-l presedinte da 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
realizarea lucrarilor propuse prin amendamentul propus .
D-l Marghioala Catalin - raspunde ca aceste lucrari pot
fii suportate din
excedentul bugetului local al comunei Teisani .
D-l Marghioala Catalin 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 acestuia .
D-l primar arata ca nu este intrutotul de acord cu modul de exprimare si considera ca
ar trebui stabilita o lista de prioritati care sa fie monitorizare.
D-l viceprimar considera ca la intocmirea Planului annual al investitiilor ar trebui
consultati si cetatenii , printr-o dezbatere publica pentru stabilirea prioritatilor
proiectelor.
D-l Marghioala Catalin 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 o planificare numai pentru cateva proiecte si nu
pentru toate si propune ca teremenele de realizare sa decurga de la demararea
procedurii de achizitie publica, propunand sa se faca aceasta modificare in
amendamentul propus.
D-l viceprimar intreaba daca va aduce 2000 de semnaturi prin care se doreste
schimbarea ordinii prioritatilor , acest lucru se va realiza.
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
Hotărârea nr. 12/29.03.2021 a Consiliului Local Teișani.

de voturi , devenind

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 referatul 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 si la acest proiect au fost depuse doua
amendamente, unul referitor la participarea on-line a consilierilor la sedinta si cel de
al doilea referitor la initierea proiectelor de hotarare.
Intrucat proiectul de hotarare a fost comunicat tuturor consilierilor si dezbatut in
comisiile reunite , nu se mai da citire proiectului de hotarare ci doar amendamentelor
propus.
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 nr . 12/01.03.2021 , privind
aprobarea Regulamentului 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 se mai da citire proiectului de hotarare.
Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare al initiatorului , de
referatul 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 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 si
aprobat in comisiile reunite , nu se mai da citire proiectului de hotarare .
Oportunitatea si necesitatea initierii acestui proiectului a fost prezentata de catre
unul dintre initiatori si anume d-l Marghioala Catalin Ionut ,care prezinta si
motivele avute in vedere la initierea acestui regulament.
Proiectul de hotarare este insotit de referatul 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 cuvant :
D-l viceprimar Popa Constantin – arata ca are o serie de obiectiuni la acest
regulament , in ceea ce priveste solicitarea acceptului cetateanului in vederea aducerii
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 a comisiilor reunite , dar analizand ulterior mai in detaliu considera ca
acesta are unele lagune ce vor afecta viata locuitorilor comunei , in sensul ca
multi cetateni nu vor putea sa indeplineasca masurile prevazute – deci vor trebui
amendati- si propune ca proiectul sa fie revizuit pentru ca masurile dispuse sa poata
fi aduse la indeplinire .
Din consederentele mentionate mai sus, se va abtine de la votarea acestuia.
D-l primar arata ca este intru totul de acord cu cele mentionate de d-l Iordache
Nicolae si mai arata ca in situatia incalcarii unor prevederi amenzile stabilite sunt
diminuate,iar in cazul incalcarii unor prevederi mai putin importante amenzile stabilite
sunt mult prea mari.
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 Marghioala 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 vedere luarea
de masuri pentru infrumusetarea localitatii si de sanctionare a cetatenilor ce
deverseaza reziduuri menajere in canalul dalat, din satul Teisani
D-l Popa Constantin arata ca va lua masuri in acest sens , dar nu poate intr-un timp
scurt sa rezolve probleme ce nu au fost solutionate in decursul anilor.
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 in 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 “
Proiectul de hotarare este insotit de referatul 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 precizeaza ca si la acest proiect au fost depuse doua
amendamente .
Intrucat proiectul de hotarare a fost comunicat tuturor consilierilor si dezbatut si
aprobat in comisiile reunite , nu se mai da citire proiectului de hotarare , sunt
prezentate numai amendamentele propuse.

Primul amendament se refera la 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 Iordache Nicolae .
Al doilea amendament propune completarea unui tabel -ulterior adoptarii
hotararii- in care sa se consemneze modul de realizare a investitiei , pe etape si
termene de realizare.
Supus la vot , mendamentul propus 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
administrative- teritoriale - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe “
Proiectul de hotarare este insotit de referatul 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 a fost
dezbatut si aprobat in comisiile reunite , nu se mai da citire proiectului de hotarare .
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 membrilor consiliului local de catre initiatorul de
proiect – d-l Stanciu Gheorghe
Proiectul de hotarare este insotit de referatul 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 stabilirea componentei comisiei de licitatie a pasunilor .
Supus la supus la vot a fost amendamentul propus 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 invitat , adreseaza are o serie de
intrebari legate de incarcatura de animale la hectarul de teren.
-D-na secretar arata ca incarcatura de animale , poate fi conform legii , intre 0,3
UVM/ha – 1 UVM /ha ,iar in anii anteriori a fost stabilita valoarea minima
prevazuta de lege, respective 0,3 UVM/ha.
D-l Baigher Maricel considera de asemenea ca pretul de inchiriere propus-de
respective 450 lei/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 fost la cca.800 lei/ha.
D-l Baigher Maricel arata ca la comuna Maneciu pretul este de 150 lei/ha, iar
calitatea pasunii este mai buna.
D-l Oprescu Petre considera ca acest proiect de hotarare nu a fost intocmit pe baza
Amenajamentului Pastoral , motiv pentru care doreste sa stie care a fost modul de
calcul prin care s-a ajuns la pretul de 450 lei/ha.
D-l Marghioala Catalin arata ca se impune aducerea unor amenajemente la acest
proiect de hotarare , in sensul ca in situatia in care fermierul nu asigura incarcatura
minima sau o depaseste pe cea maxima , acesta nu poate depune cererea pentru
acordarea subventiei APIA si propune doua amendamente :
-unul pentru schimbarea incarcaturii ;
-unul al doilea pentru modificarea pretului de pornire de la 450 la 200 lei
D-l primar raspunde ca in sedinta comisiilor reunite a pus la dispozitie
Regulamentul Pastoral al comunei Teisani , in care este prevazuta incarcatura minima
si maxima la ha si acesta putea fi analizat in amanunt.
La modificarea incarcaturii s-a avut in vedere stimularea organizatorilor de stane sa
respecte incarcatura si sa nu se mai faca suprapasunat, iar alte animale sa fie numai
ale cetatenilor din localitate.
D-l Marghiaoala Catalina semnaleaza faptul ca cetatenii sunt nemultumiti de
majorarea incarcaturii , avand in vedere calitatea pasunii care nu asigura necesarul de
iarba pentru intreaga perioada de pasunat.
D-l primar intreaba pe d-l Baigher Maricel- fost presedinte al Asociatiei pentru
Viitorul si Progersul Fermierilor din comuna Teisani- cate vaci au pasunat anul
trecut pe izlazurile inchiriate 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
putea pasuna pe izlaz toate animalele din localitate.
D-l primar precizeaza ca in localitate sunt in prezent un nuar de 80 de vaci care ,in
situatia modificarii incarcaturii si va considera suprapasunat

D-l Marghiaoala Catalin doreste sa stie ce masuri s-au luat impotriva chiriasilor
din anii anteriori , care nu au
curatat si intretinut intretinut pasunea
corespunzator(nu au curatat maracinii de pe suprafata inchiriata).
D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare amendamentul propus de d-l
Marghioala catalin care a fost votat astfel : 5 voturi “ pentru “ (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 Dumitrescu Gheorghe ).
D-l presedinte supune la vot proiectul initiat , care a fost aprobat cu 7 voturi „
pentru ” ( Iordache 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 d-nii consilieri să se 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 – arata ca :
Asa cum prevede codul administrativ fiecare ales local, primar sau consilier trebuie sa
prezinte un raport de activitate pentru anul incheiat, cel tarziu in primul trimestru al
anului urmator. Eu am un raport de activitate pe care l-am finalizat. El cuprinde 47 de
pagini cu detalii pe fiecare parte a activitatii primariei Teisani, a mea ca primar si a
compartimentelor de specialitate. Nu insist sa-l citesc tot ca ne prinde dimineata aici.
Sunt multe realizari obtinute in anul 2020 care sunt prevazute in acest raport. El este
structurat pe mai multe parti.
In prima parte a raportului am prezentat modalitatea in care imi desfasor eu
activitatea ca primar, cum gestionez problemele din comunitate si cum asigur
transparenta privind activitatea mea si a primariei. Dupa aceea urmeaza principalele
investitii derulate in anul 2020, ele sunt enumerate. Am precizat ca desi nu erau in
sarcina mea absolut toate problemele de ordin juridic, care au fost pe rolul instantelor
de judecata, m-am ocupat de ele si ce este mai important am castigat toate dosarele.
Dupa aceea urmeaza o explicatie privind lista obiectivelor de investitii si gradul de
realizare a acestora in anul trecut. Am prezentat si situatia la sfarsitul anului cu cifre
exacte pe fiecare capitol bugetar in parte. Exista un capitol in raportul meu de
activitate pe anul 2020 ,in care am vorbit si despre activitatea culturala si de tineret, tot
la fel cu proiectele pe fonduri europene castigate, cu ceea ce s-a realizat pe fiecare
proiect in parte. Un alt capitol este despre salubrizare si protectia mediului la care am
prezentat pe scurt situatia, faptul ca anul trecut nu am fost multumiti de activitatea SC

ROSAL GRUP SA .Anul trecut nu am reusit sa indeplinim obiectivul anual de
colectare selectiva, dar avem o crestere a cantitatii de reciclabile fata de anul precedent
si o imbunatatire a activitatii SC ROSAL GRUP SA catre sfarsitul anului datorita
masurilor luate de primaria Teisani.
Ultima parte a raportului de activitate prevede activitatile realizate de aparatul
propriu al primarului , pe compartimente , unde am precizat despre fiecare salariat
care a realizat sarcinile respective, inclusiv partea aceasta de lucrari executate in regie
proprie.
Raportul a fost inregistrat si transmis pentru publicare pe site-ul primariei asa
cum prevede legea.
Atrag atentia ca si dumneavoastra , consilierii locali, aveti obligatia sa depuneti
acest raport de activitate, luna aceasta, este ultima luna cand acesta se poate depune,
adica mai sunt 2 zile si am rugamintea sa faceti acest lucru .
Va invit sa studiati raportul publicat , intrucat am vazut ca unii dintre
dumneavoastra considerati ca mi-am luat salariul degeaba anul trecut, dar nu spuneti
acolo ca si dumneavoastra luati 10% din indemnizatia mea de primar pentru
participarea si pentru activitatea aceasta care nu este foarte productive.In ultima
perioada au fost multe discutii contradictorii, multe blocaje si pot sa spun cu probe ca
s-a franat activitatea mea ca primar prin blocarea in Consiliul Local a unor proiecte
foarte importante cum este si cel de achizitii publice care a fost aprobat astazi.
Probabil astazi daca lipsea unul din cei 7 consilieri locali cu care eu am facut coalitie,
nici astazi nu s-ar fi dat drumul la acest proiect, tocmai pentru a avea motive sa
criticati in continuare ca primarul n-a facut aia, ca primarul n-a facut ailalta, ca
viceprimarul nu stiu ce n-a facut sau ca salariatul nu stiu care nu si-a facut datoria.
Haideti sa punem punct acestui comportament total nepotrivit pentru functiile care le
ocupati, haideti sa ne asezam la masa negocierilor si sa discutam transparent , pentru
ca dumneavoastra discutati de transparenta, dar sedintele care nu vreti dumneavoastra
sa le filmati, nu le filmati ca sa se vada si ce discutam atunci cand nu se filmeaza si nu
este deloc corect lucrul acesta. O observatie, la care am tacut la momentul respectiv,
cand ati propus in acest regulament al Consiliului Local ca sedintele de comisie sa nu
mai fie filmate asa cum era inainte, sa nu credeti ca nu am observat lucrul acesta, l-am
observant, dar am tacut, am vrut sa vad pana unde merge aceasta ipocrizie, adica
spuneti ca vreti sa fiti transparenti, dar faceti proiecte cu un singur scop de a acuza
primarul ca nu-si face datoria. M-am saturat de aceste comportamente si va asigur ca
daca in continuare va veti comporta asa, eu am sa ma inteleg foarte bine cu cei 7
consilieri care ma ajuta si-mi stau alaturi si o sa ne indeplinim absolut toate obiectivele
pe care ni le-am propus, iar la sfarsitul anului o sa avem cu ce sa ne mandrim ca si
realizari, pentru ca oricum nu depinde de dumneavoastra realizarea nici unui proiect,
pentru ca nici surse de finantare nu aveti posibilitate sa gasiti, iar de propus sa
propuneti niste lucruri care le-am propus noi mai inainte doar asa ca sa vada lumea ce
destepti sunteti, aceste fapte nu cred ca ajuta foarte mult localitatea noastra. La sfarsit
vreau sa va inmanez oficial din partea noastra a cualitiei o propunere de proiecte
pentru bugetul anului 2021, noi am stat ieri duminica si am analizat pentru ca se
apropie aprobarea bugetului local si este necesar ca acest proiect sa-l aprobam
transparent si sa nu mai venim cu proiecte din astea care nu se citesc si cetatenii n-au

cum sa vada ceea ce se propune aici pentru ca nu se asigura transparenta. Este o
propunere discutata de noi ieri la o sedinta a coalaitiei cu rugamintea ca
dumneavoastra sa analizati propunerile noastre sis a veniti cu completari, dar daca
aduceti completari ar fi bine sa mentionati si sursele de finantare pentru ca asa ar fi
corect sa procedam. Un proiect care il ridicam pe masa Consiliului Local doar de
dragul de a umple o lista cu proiecte multe si care nu se pot indeplini daca nu avem
surse de finantare nu are nici o valoare. Rugamintea mea este sa precizati si sursele de
finantare atunci cand veniti cu o propunere. E usor sa vii cu o propunere pe economiile
facute de primar ani de zile, pe banii adusi de mine.
Oprescu Petre
Daca nu ai facut nimic!
Stanciu Gheorghe
Aveti bunul simt si lasati-ma sa-mi termin cuvantul!
Marghioala Catalin
Picati in penibil domnule primar!
Stanciu Gheorghe
Nu pic in penibil, avem un excedent.
Marghioala Catalin
Ati depus raportul ca v-am spus noi data trecuta ca va intrebam de el si v-ati facut
tema.
Stanciu Gheorghe
Nu e adevarat!
Oprescu Petre
Daca nu ai facut nimic!
Stanciu Gheorghe
Aveti bunul simt si lasati-ma sa-mi termin cuvantul!
Marghioala Catalin
Publicati pe site si rapoartele de activitate pe anii 2018 si 2019 , daca acestea au fost
intocmite ,asa cum sustineti . Oricum primele 5 luni ale noului mandat nu s-au
concretizat cu nici o investitie finalizata.
Stanciu Gheorghe
Ba exista rapoarte de activitate pe toti anii!
Marghioala Catalin
Nu sunt publicate pe site, va solicit sa le urcati pe site. Daca exista aceaste rapoarte
intr-o ora maxim se pot urca pe site.
Stanciu Gheorghe
Domnule Catalin subiectul discutiei de astazi este raportul de activitate pe anul 2020.
Nu aveti dumneavoastra dreptul sa ma trageti pe mine la raspundere.
D-na Mosneanu Adriana – propune sa fie luate masuri urgente pentru asigurarea
alimentarii cu apa potabila a cetatenilor din satul Bughea de Sus.

Ne mai fiind probleme de discutat pe ordinea zi , d-l presedinte de sedinta
declara inchisa acesta sedinta .
Multumeste d-lor consilieri pentru participare .
Presedinte de sedinta,
Iordache Iordache Nicolae

Secretar general UAT,
Camelia Stanciu

