ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
sedinta ordinara a Consiliului Local Teisani din data de
30 mai 2021 , orele 9,00
La sedinta Consiliului Local Teișani ,convocată prin Dispozitia primarului nr.
71 /24.05.2021 , 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 .
D-nii CURCA TRAIAN si HANGIU FLORENTIN participa on-line .
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.

Inainte de inceperea sedintei , d-l Marghioala Catalin –propune pastrarea
unui moment de reculegere in memoria d-lui profesor Soare Neculai ,profesor
de educatie tehnologica, decedat in prezent.
Dl Popa Constantin –președintele de ședinta
Da citire proiectului odinei de zi si anume :

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”.
D-l primar
Propun retragerea

de pe ordinea de zi a proiectului inscris la pct. 1

si

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.
-propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotarare nr.
34/28.05.2021 privind “APROBAREA INFIINTARII GRADINITEI CU

PROGRAM PRELUNGIT TEISANI, PRIN TRANSFORMAREA GRADINITEI CU
PROGRAM NORMAL TEISANI , IN GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT”.
Domnul presedinte Popa Constantin
Cine este pentru? , impotrivă? abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul nr .1 - Aprobarea procesului-verbal al
29.03.2021 si al sedintei din data de 22.04.2021
Domnul

sedintei din data de

Popa Constantin

Cine este pentru? , impotrivă? abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul nr . 2 - Proiectul

de hotarare nr. 34/28.05.2021 privind
“APROBAREA INFIINTARII GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT TEISANI,
PRIN TRANSFORMAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL TEISANI , IN
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT”.
Dl Popa Constantin
Dacă sunt observații?
Dl Oprescu Petre – Consider ca acest proiect nu are toate rapoartele de
specialitate , respectiv nu exista un raport de la cadastru si urbanism privind
spatiul (respectiv daca exista spaiu util pentru patuturi nesuprapuse , fiind
facute pana la acesta data cca. 26 de cereri ) si raport de la resurse umane
( privind numarul de personal pentru ingrijirea copiilor , personalul care
probabil va fi platit de primarie – din bugetul local ) .
Dl Popa Constantin
Vă mulțumesc.
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

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

Punctul nr . 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,
Dl Popa Constantin

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 nr . 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 ;
Dl Popa Constantin

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 nr . 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 ;
D-na secretar - la acest proiect a fost depus un amendament initiat de d-na
Carstocea Lavinia, prin care aceasta solicita sa fie exclusa din aceasta
comisie si sa fie inlocuita de d-l Catana Octavian.

Dl Popa Constantin
Inscrieri la cuvant : Marghioala Catalin , Popa Constantin , Oprescu Petre si
dl.primar Stanciu Gheorghe
Dl Marghioala Catalin- Noi nu dorim sa facem parte din aceasta comisie
si din nici o alta comisie.

Fac aceasta precizare ca sa nu intervina discutii pe aceasta tema, de
neintrunire a cvorumului.
Dl Popa Constantin - Tin sa precizez ca in situtia in care se fuge de
raspundere si nu se vrea sa faca parte din nici o comisie , este alegerea
fiecaruia, dar prin lege este stipulat, ca orice consilier poate face parte din
comisii desemnate pentru bunul mers al activitatii .
Dl Oprescu Petre -Refuzul de a face parte din anumite comisii a fost una
motivata: ex.refuzul meu de a face parte din comisia de receptie la canalizare
–probele de etanseitate , a fost aceea ca deja lucrarile au fost executate si
nu a participat efectiv la aceste verificari.
Mai mult decat procesul verbal trebuie semnat de dirigintele de santier ,
proiectant , executant si un reprezentant al primarieri , care ar fi trebuit sa
fie consilier.
Dl primar - Consider ca refuzul de a semna procesului verbal de receptie de
catre d-l Oprescu Petre , este acela de a nu se vrea recunosterea faptului ca
aceste probe au fot unele foarte bune.
Dl Oprescu Petre - Nu am nimic de obiectat la probele de etanseitate , dar
am unele obiectiuni referitoare la materialele folosite si anume , un sector de
canalizare se da la receptie totala , nu partial pe anumite procese tehnologice.
Dl primar - Lucrarea de canalizare nu a ajuns inca in faza de receptie
Referitor la lucrarile ascunse am cerut refacerea tuturor procese verbale.
Dl Marghioala Catalin -Solicit inca odata o copie a proceselor verbale
pentru lucrarile ascunse .
Dl primar - Nu au fost intocmite astfel de procese verbele .
Dl Marghioala Catalin - In ce baza s-au facut platile pana in prezent?
Dl primar –Platile s-au facut in baza situatiilor de plata , intocmite conform
devizelor de lucrari ,verificare de dirigintele de santier.
Dl Oprescu Petre - Consider ca trebuie intocmit un deviz de lucrari si
subliniez ca dirigintele de santier nu a fost vazut pe teren niciodata.
Dl primar- Se numesc situatii de plata , verificite inclusiv de Inspectoratul in
Constructii Prahova .

Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul propus.
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 7 voturi „pentru”, 5
voturi ‘’impotriva’’ si o ’’abtinere’’

Voturi pentru : 7( Carstocea Lavinia , Mosneanu Adriana , Iordache Iordache
Nicolae , Curca Traian , Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian si Popa
Constantin )
Voturi împotrivă : 5 ( Oprescu Petre ; Marghioala Catalin , Mares Rocxana;
Dinita Stefan si Dafina Irinel ) .
Abtineri : 1 ( Hangiu Florentin )

Dl Popa Constantin - Supun la vot proiectul de hotarare cu amendament .
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 7 voturi „pentru”, 5
voturi ‘’impotriva’’ si o ’’abtinere’’
Voturi pentru : 7( Carstocea Lavinia , Mosneanu Adriana , Iordache Iordache
Nicolae , Curca Traian , Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian si Popa
Constantin )
Voturi împotrivă : 5 ( Oprescu Petre ; Marghioala Catalin , Mares Rocxana;
Dinita Stefan si Dafina Irinel ) .
Abtineri : 1 ( Hangiu Florentin )

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 ;
Punctul

nr.6

-Proiect

Dl Popa Constantin
Inscrieri la cuvant : Oprescu Petre , Catana Octavian ,Popa Constantin
Marghioala Catalin si dl.primar Stanciu Gheorghe
Dl.Oprescu Petre – Vin cu propunerea ca suplimentarea sumelor propusa
de d-l Catana sa se faca in urma proiectelor depuse de catre parohii.
Dl. Catana Octavian - Eu am propus ca anul acesta sa fie alocata o suma
mai mare parohiei Olteni , avand in vedere ca anul trecut a foat aprobata o
suma mai mare prohiei Teisani .
Dl. viceprimar - Suma alocata o sa fac obiectul unei alte discutii.
Dna. secretar -Prin acest proiect de aproba numai regulamentul.
Dl .Marghioala Catalin – Propun legarea materialului inscris la acest punct
cu cel mentionat la proiectul referitor la sport.
Propun ca in cadrul cultelor sa se mearga pe acelasi proiect -ex. Construirea
unor capele.
In cee a ce priveste desemnarea comisiilor de aprobare cat si cea de
contestatii sa fie aceleasi in cadrul ambelor proiecte.
Dl primar – Comisiile sunt mixte , in sensul ca din aceste vor face parte si
reprezentanti ai primariei , dar in situatia in care se doreste desemnarea unor

comisii unice pentru ambele proiecte , eu sunt de acord cu orice propunere
venita din partea domnilor consilieri.
Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul propus de domnul
Marghioala Catalin : ca din comisia de evaluare a ofertelor sa faca parte :
Curca Traian ; Popa Constantin si Hangiu Florentin cu membru supleant
Mosneanu Adriana , iar din comisie de analiza a contestatiilor sa faca parte :
dnii Oprescu Petre; Dinita Stefan ; Iordache Iordache Nicolae si supleant
Dafina Irinel .
Celelalte prevederi raman nemodificate.

Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Dl Popa Constantin - Supun la vot proiectul de hotarare cu amendament .
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul nr .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 ;
Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul propus de domnul
Marghioala Catalin : Comisia de evaluarea : Presedinte : Oprescu Petre , si
membrii:. Ioradche Iordache Nicolae si Dinita Stefan , Dafina Irinel -membru
supleant .
Comisia de solutionare contestatii : Presedinte – Popa Constantin , membrii :
- Curca Traian si Hangiu Florentin si Mosneanu Adriana – membru supleant .
Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre un functionar desemnat din
cadrul primariei .
Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul propus.
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Dl Popa Constantin - Supun la vot proiectul de hotarare cu amendament .

Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul nr 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 ;
D-na secretar -la acest proiect a fost depuse mai multe amendamente :
- doua depuse de dl. Marghioala Catalin.
- un amendament depus de d-na Carstocea Lavinia- care il si retrage .
Dl Popa Constantin
Inscrieri la cuvant : Marghioala Catalin , Popa Constantin , Oprescu Petre si
dl.primar Stanciu Gheorghe
Dl Marghioala Catalin
- Motivarea
mea in initierea celor doua
amendamente a fost aceea de a fi incluse in comisii personae cu experienta
in domeniu .
Dl Popa Constantin – Consider aceasta motivare , o fuga de raspundere.
Dl Iordache Nicolae- Consider ca amendamentul propus este o lipsa de
implicare din partea opozitiei , sa nu poata fie trasa la raspundere, dar sa
poata comenta si sa aduca acuze pe facebook.
D-l Marghioala Catalin -Nu inteleg inversunarea domnului primar de a
insista ca membrii opozitiei sa faca parte din anumite comisii, pentru ca
ulterior sa poata sa gaseasca vinovati.
Nu mi se pare corect sa fie desemnat membru in comisii de aprobare a unor
investitii despre care nu are cunostinta in totalitate.
Dl Dumitrescu Gheorghe- Supuneti la vot materialului inscris , fara alte
comentarii , daca membrii opozitiei nu vor sa faca parte din astfel de comisii ,
sa nu faca.
Dl Oprescu Petre - S-a demarat o lucare de licitatie pentru lucrarea de
reparatii de drumuri , dar opozitia nu are cunostinta ce firme s-au prezentat.
De ce s-a facut achizitie prin incredintare directa , fara sa se faca licitatie in
baza unui deviz antecalcul? Considera ca exista anumite interese.
Doresc sa stiu daca inante de betonare se fac anummite lucrari . Consider
ca ar fi necesar geotextil si hartie craft pentru ca lucrarea sa fie una de
rezistenta.

Dl Marghioala Catalin Doresc sa stiu ce suma de bani a fost platita firmei
S.C. ELMY pentru lucrarile din anii trecuti.
D-l primar – eu nu fac parte din comisiile de licitatie , din motive de
incompatibilitate.
Dl Oprescu –Lucrarile prin incredintare directa se fac fara proiect , motiv
pentru care lucarile nu sunt unele de calitate si exista unele interese.
Dl primar-Referitor la betonarea de la Stubeu, aceasta lucrare a fost
aprobata prin consiliul local, si prin hotararea respectiva s-a stabilit modul de
executie a lucrarii.
Dl Oprescu Petre – Suntei de acord ca nu s-a aprobat lucrarea in cunostinta
de cauza? Eeste inadmisibil sa se face astfel de drumuri , inguste pe care sa
nu poata circula doua vehicule.
Dl primar-Imi asum raspunderea pentru tot ce s-a facut pana in prezent,
totul s-a facut legal cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Prin proiectul initiat se are in vedere desemnarea membrilor in comisiile de
suvraveghere a executiei lucrarilor .
In comisiile anterioare au facut parte si membrii din opozitie , tocmai pentru
evitarea unor astfel de comentarii.
Dl.Marghioala Catalin – Suntei primar in functie , aveti majoriotatea si ce va
retine sa demarati si sa puneti in aplicare proiecte de dezvoltare.
D-l primar –Nu mi se pare normal sa fugiti de raspundere , sa luati aceeasi
bani ca si ceilalti consilieri si sa nu va implicati.
Dl. Dafina Irinel – De ce in alte localitati se demareaza lucrari si aici , la
nivelul localitatii Teisani nu se poate face nimic , cu atata mai mult cu cat
opozitia nu pune piedici la nici un proiect ?
Dl Marghioala Catalin -Opozitia va cere clarificari la toate lucrarile
efectuate.
Dl Dinita Stefan –De ce toate lucrarile se fac fara proiect si numa prin
incredintare directa?
Dl Marghiaoal Catalin – O sa fac plingere ca am facut o serie de solicitari
, la care nu a primit raspuns. Nu s-a demarat lucrarea de asfaltare , astfel ca
masinile circula cu greu.

Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul nr 1.
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 7 voturi „pentru”, 4
voturi ‘’impotriva’’ si 2 voturi ’’abtinere’’

Voturi pentru : 7( Oprescu Petre, Dinita Stefan Hangiu Florentin , Marghiala
Catalin , Dafina Irinel, Mares Rocxana si Popa Constantin) )
Voturi împotrivă : 4 ( Curca Traian, Iordache Iordache Nicolae ; Catana
Octavian si Dumitrescu Gheorghe ) .
Abtineri : 2 (Carstocea Lavinia Elena si Mosnanu Adriana )

Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul nr 2.
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 6 voturi „pentru”, 5
voturi ‘’impotriva’’ si 2 voturi ’’abtinere’’
Voturi pentru : 6 ( Hangiu Florentin ; Dinita Stefan ;Dafina Irinel; Mares
Rocxana ; Marghiaola Catalin si Oprescu Petre) )
Voturi împotrivă : 5 (Popa Constantin ;Curca Traian ; Iordache Nicolae ;
Catana Octavian si Dumitrescu Gheorghe ) .
Abtineri : 2 (Carstocea Lavinia Elena si Mosnanu Aariana )
Dl Marghioala Catalin –eu sunt de vina pentru tot ce se intampla “rau” iar
dumneavoastra pentru tot ce este “bine”.
D-l primar – nu am afirmat acest lucru , dar nu sunteti dvs. in masura sa
comentati deciziile domnilor consilieri.
Dl Popa Constantin - Supun la vot proiectul de hotarare cu amendamente.
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 9 voturi „pentru”, 2

voturi ‘’impotriva’’ si 2 voturi ’’abtinere’’

Voturi ’’pentru ’’: 9 voturi (Dumitrescu Gheorghe ; Mosneanu Adriana ; Catana
Octavian; Hangiu Florentin ;Dafina Irinel ; Mares Rocxana; Marghioala Catalin
, Dinita Stefan si Popa Constantin )
Voturi “Impotriva “:2 ( Carstocea Lavinia ; Iordache Nicolae)
“Abtineri”: 2 (Curca Traian si Oprescu Petre)
Punctul nr. 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 ;

Dl Popa Constantin

Inscrieri la cuvant : Oprescu Petre , primar Stanciu Gheorghe , Iordache
Nicolae
Dl Oprescu Petre – Eu sunt impoitriva , deoarece consider ca nici in trecut
d-l primar nu ne-a reprezentat cu brio.
Dl Iordache Nicolae – Nu putem sa-l desemnam pe d-l Oprescu Petre?

D-l primar –In calitate de initiator proiect , fac un amendament si anume in
calitate de reprezentant de drept in ADI Apa propun ca d-lui Oprescu Pretre
sa i se acorde acest mandat special prinvind reprezentarea consiliului local .
Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul propus .
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

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

Dl Popa Constantin - Supun la vot proiectul de hotarare cu amendament.
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Punctul nr. 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
D-na secretar -La acest proiect a fost depus un amendament initiat de dl
Marghioala Catalin , care propune modificarea componentei comisiei.

Dl Popa Constantin

Inscrieri la cuvant : Marghioala Catalin , Popa Constantin si dl.primar Stanciu
Gheorghe
Dl.Marghioala Catalin- Ca si consilier local , nu sunt angajatul primariei, nu
am timpul necesar sa ma pot prezenta la orice ora la sedintele de evaluare
a pagubelor .

Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul .
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 7 voturi „pentru”, 5
voturi ‘’impotriva’’ si un vot ’’abtinere’’ .

Voturi pentru : 7( Carstocea Lavinia; Hangiu Florenitin ; Dinita Stefan ; Dafina
Irinel ; Marghioala Catalin; Oprescu Petre si Mares Rocxana)
Voturi împotrivă : 5 (Curca T; Iordache ; Catana Octavian ; Dumitrescu
Gheorghe si Popa Constantin) .
Abtineri : 1 (Mosnanu Adriana )
Dl Popa Constantin –Domnule
Marghioala Catalin , ve-ti contesta
evaluarile facute de membrii desemnati?
Dl Marghioala Catalin – Nu voi contesta niciodata , o evaluare facuta de
specialistii desemnati .
Asi fi dorit ca si d-l primar sa faca parte din aceste comisii.

Dl primar -Propune un amendament –in sensul ca ca numai d-nul Popa
Constantin si Dumitrescu Gheorghe sa fie membrii desemnati din partea
consiliului local iar reprezentantii primariei sa fie desemnati prin dispozitia
primarului .
Dl Popa Constantin - Supun la vot amendamentul propus de dl.
primar .
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 13 voturi „pentru”.
Dl Popa Constantin - Supun la vot
amendamentele propuse .
Voturi pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului local
„pentru”.

proiectul de hotarare cu

au fost de acord cu 13

voturi

Punctul nr.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”.

D-l presedinte de sedinta a dat citire acestui raport si roaga d-nii
consilieri sa se inscrie la cuvant.
S-au inscrias la cuvant :
Dl. Iordache Nicolae- Eu am facut o opinie separata fata de aceasta
comisie, nici nu am fost invitat.
Aceasta comisie a fost formata din trei lupi si doua oi , ca sa discut de
functionalitatea acestei comisii, ca nu a avut un presedinte si un secretar si nu
a functioant.
Nu avut o ordine de zi , nu s-a incheiat un process verbal, iar daca
exista nu a fost in asentimentul tuturor membrilor comisiei, ci exprima
parerea numai a unui singur membru.
In calitatea mea de “doctor fals “ asa cum a afirmat d-l Marghioala
Catalin , am participat la o intrunire la care d-l Catana-reprezentantul
Asociatiei Curba de Cultura a fost practic interogat, cu intrebari agresive si
incisive.
Desi initial s-a stabilita ca se vor stabili o serie de intrebari ce i se vor adresa
d-lui Catna , eu nu am primit niciodata aceste intrebari.
Intreab, cine este atata se competent din comisie pentru a se stabili daca
lucrurile facute au fost sau nu legale?
Consider ca afirmatia
” locuitorii comunei nu au facut parte din aceste
activitati “ este una falsa.
De asemenea nu sunt de acord cu multe dintre cele semnalate in
amintitul raport:

-in raport au fost analizate alte aspecte decat obiectivele stabilite prin
hotararea consiliului local;
-acest raport contine PS ca si cum ar fi o scrisoare de dragoste ;
-nici un membru nu a fost prezent la vre-o manifestare organizata de
Asociatia Curba de Cultura.
Dl Dinita Stefan – Doresc ca toate aceste realaizari ale Asociatie Curba de
Cultura , sa fie facute de d-l Catana.
Dl Oprescu Petre intreab daca invitatul – Stanciu Andrei -are invitatie scrisa ,
daca nu este invitat sa parasesca sala, orice invitat care intervine in discutie
, trebuia sa fie invitat in scris.
D-na Mosneanu Adriana –Vreau sa spun ca la acea intalnire la care am
vrut sa mentionez ca am cunostinta despre tineri care au participat la
activitatile asociatiai , mi s-a interzis sa vorbeasc .
Dl Dafina Irinel – Imi cere scuze public pentru reactia din acea sedinta.
Dl Marghioala Catalin - Initial asociatiei i s-a inchiriat un anumit sediu , iar
pentru incinta Bazei Sportive nu avea nici un fel de contract .Consider ca
s-au cheltuit sume mari de bani pentru asigurarea unui lux Asociatiei Curba
de Cultura , avand in vederea ca scolile din localitarte au nevoie de lucrari
de reabilitare mari.
Avand in vedere sumele mari cheltuite in acel imobil , consider ca de acel
spatiu ar trebui sa beneficieze toti copii comunei .
Dl Oprescu Petre –Daca li s-a oferit acel spatiu impopriu (grajd) , si dispun
de fonduri , acel ONG de ce nu au investit in acel spatiu pentru amenajarea
acestuia.
Am fost sa vad ,in ce consta investitia d-lui Catana in acel spatiu: un cazan si
cateva paturi.
Daca oferi un spatiu cu astfel de dotari , acestui ONG consider ca sunt
anumite interese la mijloc.
Dl Marghioala – se ridica gunoiul de la baza sportiva si plata este suportata
de primarie.
Dl Catana Cosmin - Am fost invitat la aceasta sedinta , unde am fost
intrebat “Ce marca de masina de spalat a cumparat primarul”?
In acea sedinta d-nii Oprescu Petre si Marghioala Catalin au incercat sa
denigreze activitatea asociatiei si sa distruga increderea parintilor in aceste
activitati la care participa copii.
Dl Dinita Stefan – Solicit sa fie intrebati si locutorii comunei in legatura cu
punerea la dispozitia asociatieii a acelor spatii.
Dl Popa Constantin – Propun sa fie invitat d-l Catana si sa prezinte
activitatile culturale ce urmeaza a le desfasura.
D-l Oprescu Petre – Comisia a plecat de la punctul zero. In baza carui
contract i s-a atribuit spatiul , fara sa plateasca o chirie? De ce ,daca i s-a
atribuit un spatiu, a ocupat un altul fara contract in acest sens?
Dl Catana Cosmin -Cu cine poate lucra Asociatia Curba de Cultura?

Dl Marghioala Catalin – Aveti bani , inchiriati un spatiu , fara a uliliza
gratuit un spatiu al locuitorilor comunei.
Dl primar – Remarc ca membrii opozitiei nu participa pana la final la
lucrarile sedintei, va ascundeti in spatele camerei sa nu se vada cand parasiti
sedinta.
Consider ca nu s-a lucrat legal , nu s-au filmat lucrarile sedintei , nu s-au
facut publice lucrarile acestei comisii.
Nu este un contract de inchieriere, este un contract de parteneriat incheiat de
primarie si Asociata “Curba de Cultura”, care a adus un plus de valoare
activitatii culturale din localitate. In spatiul fostei gradinite s-au facut o serie
de lucrari pe cheltuiala acestui ONG.
D-l Dafina Irinel -As dori ca in incinta Bazei Spotive sa inchiriez doua zile pe
saptamana un spatiu pentru organizarea unor acrtivitati de dansuri populare?
Dl Dinita Stefan - Cati copii din aceasta comuna au participat la activitatile
asociatiei?
Dl Popa Constantin – Declar inchise lucrarile sedintei .

Presedinte de sedinta,
Popa Constantin

Secretar general UAT,
Camelia Stanciu

