ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
sedinta extraordinara cu convocare de indata a Consiliului Local Teisani
din data de
29 IULIE 2021 , orele 17,30
Sedinta Consiliului Local Teișani , a fost convocată prin convocatorul
nr..7188/28.07.2021 si respectiv convocatorul nr.7187/28.07.2021 intocmit de o
treime din numarul total de 13 consilieri - conformu prevederilor art.133,alin.(2)
lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ .
La lucrarilesedinte au fost prezenti toti cei 13 consilieri in functie si anume :
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 , CURCA
TRAIAN si HANGIU FLORENTIN .
Sedinţa se desfașoară la sediul Primăriei Teișani , cu respectarea distanţei
dintre persoane de minim 1,5 m şi la care participă 13consilieri din totalul de 13
câţi sunt în componenţa consiliului local.
La lucrarile sedintei mai participa d-nii : Cojanu Ion ;Cojanu Georgeta si
Soare Viorel .
D-l Catalin Marghioala intreaba care este proiectul ordinei de zi ce urmeaza
a fi supus aprobarii , intrucat exista doua convocatoare ,primul convocator
intocmit de o treime din numarul consilierilor
in functie inregistrat sub
nr.7187/2021 si un al doilea convocator intocmit de loctiitorul secretarului UAT
in baza Dispozitiei primarului nr.93/28.07.2021.
D-l primar raspunde ordinea de zi este cea mentionata in convocatorul nr
7187 /28.08.2021 , redactat de catre secretarul UAT , intrucat conform prevederilor
art.135,alin.(1) “ proiectul ordinei de zi se redacteaza de catre secretarul general
al unitatii/subdiviziunii administrativ –teritoriale si compartimentele de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului ,ca anexa ladocumentul de
conocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali,dupa caz,in
conditiile legii »

D-l primar sustine ca , convocatorul intocmit de o treime dintre consilierii
in functie este de fapt o anexa a celui redactat de catre secretarul UAT .
D-l Oprescu Petre – consisera ca ordinea de zi este cea inscris pe convocatorul
intocmit de o treime din consilieri , intrucat a fost inregistrat inaintea celui
intocmit de secretarul UAT ,fapt ce rezulta din numerele de inregistrare atribuite
acestora. convocatorul
D-l primar raspunde ca intaietate are convocatorul intocmit de secretarul
general al UAT, conform prevederilor legale invocate mai sus.
D-l Marghioala Catalin doreste sa se dea citire proiectului intocmit de care
o treime dintre consilieri, intrucat a fost inregistrat primul.
Dl primar arata ca - nu trebuie sa ne ambitionam pe niste discutii inutile si
trebuie sa dam citire proiectului intocmit de loctiitorul secretarului UAT intrucat
ambele convocatoare contin in mare parte aceleasi proiecte
D-l Oprescu Petre propune suplimentarea ordinei de zi din convocatorul
intocmit in baza dispozitiei primarului , cu punctul « diverse « inscris in celalalt
convocator.
Supusa la vot propunerea a fost aprobata in unanimitate.
Dl Popa Constantin –președintele de ședinta , inainte de a a da citire
proiecxtului ordinei de zi , propune pastrarea unui moment de reculegere in
memoria d-lui profesor Popescu Sterie-decedat
Da apoi citire proiectului ordinei de zi si anume :
1.Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 30.05.2021
2.Informare privind executia bugetara, stadiul principalelor proiecte si si
alte date solicitate de unii consilieri locali.
3.Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 35 / 15.06.2021 ,privind aprobarea
obiectivului de investitii „Expertiza tehnica a Caminului Cultural din satul
Teisani, comuna Teisani , judetul Prahova –proiect initiat de d-nii consilieri :
Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu Florentin; Dinita Stefan ;Dafina Irinel ;
Mares Rocxana si Oprescu Petre.
4.Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 37/12.07.2021 , privind aprobarea
infiintarii
Ansamblului
de
Dansuri
Populare
„
TEISANII”- proiect initiat de d-nii consilieri : Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu
Florentin; Dinita Stefan ;Dafina Irinel , Mares Rocxana si Oprescu Petre.
5.Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 38/12.07.2021 , privind Actualizarea
Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Teisani ,pe anul 2021proiect initiat de d-nii consilieri : Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu Florentin;
Dinita Stefan ;Dafina Irinel , Mares Rocxana si Oprescu Petre.
6. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 39/12.07.2021 ,privind
achizitionarea
prin
leasing
financiar
a
unui
buldoexcavator,
autoutilitara(camioneta basculabila) ,microbuz scolar si a unui tocator de crengi
– proiect initiat de d-nii consilieri : Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu Florentin;
Dinita Stefan ;Dafina Irinel , Mares Rocxana si Oprescu Petre.

7. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 40/14.07.2021 ,
privind
completarea punctelor fixe de prim ajutor din cadrul scolilor de pe raza comunei
Teisani, proiect initiat de d-na consilier Mosneanu Adriana.
8. Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 41/15.07.2021 , privind privind
patrimoniul imobiliar al comunei Teisani -proiect initiat de d-l consilier Iordache
Iordache Nicolae,privind achizitionarea unui autovehicul autoutilitara second –
hand; - proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
9.Proiect de hotarare a consiliului local nr.42/ 2021 , privind achizitionarea
unui autovehicul -autoutilitara second –hand - proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe ;
10. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 43/16.07.2021, privind modificarea
organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate de specialitate
al primarului comunei Teisani, judetul Prahova - proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe ;
11. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 44/19.07.2021,privind aprobarea
Programului Anual al Achizitiilor Publice Actualizat al comunei Teisani pe anul
2021- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe.
12. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 45/19.07.2021,privind repartizarea
sprijinului financiar alocat pe anul 2021 cultelor religioase de pe raza comunei
Teisani –proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
13. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 46/19.07.2021,privind aprobarea
participarii comunei Teisani la organizarea unor evenimente sociale si culturaleproiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe;
14. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 47/21.07.2021,privind aprobarea
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei :
„Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in Judetul Prahovacomunele Teisani, Izvoarele , Maneciu ”- proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe;
15. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 48/22.07.2021 , privind aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 , al comunei
Teisani,judetul Prahova- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe;
16. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 49/23.07.2021 , privind acordarea
finantarii din bugetul local al comunei Teisani ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV
„VICTORIA OLTENI „ , in anul 2021 - proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe;
D-l Marghioala Catalin propune ca punctul 2 inscris pe ordinea de zi sa
fie luat in discutie la final si suplimentarea ordinei de zi cu punctul „Diverse”.
D-l primar este de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu punctul
„diverse” , dar nu cu citirea la final a informarii intocmite de catre d domnia
sa , intrucat considera ca acest document contine infoermatii importante legate de
proiectele inscrise pe ordinea de zi.

Se supune la vot propunerea
ca informarea inscrisa la punctul 2 pe
ordinea de zi sa fie prezentata la final ,propunerea aprobata cu 7 voturi
„pentru „ din partea d-lor Marghioala Catalin ; Oprescu Petre ;Hangiu Florentin
; Mares Rocxana ;Dinita Stefan ; Dafina Irinel si Carstocea Elena Lavinia )si
„impotriva” exprimate de catre dnii: Dumitrescu Gheorghe, Catana Octavian,
Mosneanu Adriana , Iordache Iordache Nicolae , Curca Traian si Popa
Constantin )
Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinei de zi cu punctul
„diverse” , propunere votata in unanimitate.
D-l Popa Constantin – presedinte de sedinta , da citire primului punct de pe
ordinea de zi si anume :
Punctul 1. - Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data
de 30 mai 2021.
D-l Iordache Iordache Nicolae – am de facut o obiectie la acesta , in
sensul ca nu s-au consemnat toate obiectiile facute de domnia sa cu ocazia
inscrierii sale la cuvant referitoare la Raport nr. 1455/ 31.03.2021 al Comisiei
speciale de analiza si verificare a oportunitatii asocierii intre comuna Teisani si
“Asociatia Curba de Cultura”.
Supus la vot procesul verbal al sedintei din data de 30.05.2021 a fost
aprobat cu 12 votruri “ pentru “si o abtinere din partea d-lui Iordache
Iordache Nicolae.
S-a trecut apoi la discutarea punctului 3 inscris pe ordinea de zi si anume :
Punctul 3.- Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 35 / 15.06.2021
,privind aprobarea obiectivului de investitii „Expertiza tehnica a Caminului
Cultural din satul Teisani, comuna Teisani , judetul Prahova –proiect initiat de dnii consilieri : Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu Florentin; Dinita Stefan
;Dafina Irinel ; Mares Rocxana si Oprescu Petre.
Dl Popa Constantin –presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa se
inscrie la cavant pe marginea materialului prezentat.S-au inscris la cuvant: domnii:
Marghioala Catalin, d-l primar Stanciu Gheorghe si dl Oprescu Petre.
D-l Marghioala Catalin –unul dintre initiatorii proiectului , arata ca la
intocmirea proiectului a avut in vedere unele suspiciuni referitoare la expertiza
intocmita si da cirire unui paragraf din aceasta unde se arata ca ,intrucat Caminul
Cultural fiind cladire de utilitate publica , lucrarile trebuiesc intocmite tinandu-se
cont de clasa de risc seismic.
Intrucat Caminul Cultural este o cladire cu risc seismic crescut , asa cum
rezulta din expertiza intocmita , la acesta nu ar mai fi trebuit sa fie realizate
lucrari de investitii .
Arata de asemenea ca in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
din domeniul constructiilor, s-au investit sume mari de bani pentru o cladire care
este de fapt o ruina.

Intreaba de ce s-au facut aceste lucrari daca un expert in domeniu a spus ca
este o caldire care ar fi trebuit sa poarte bulina rosie.
D-l Oprescu Petre – considera ca banii investiti sunt un atentat la siguranta
cetatenilor din localitate.
D-l primar – aduce la cunostinta faptul ca „ sustine cu convingere ca
lucrarile de reabilitate la aceasta cladire ar trebui continuate si considera o mare
eroare faptul ca o parte dintre consilierii locali s-au opus la continuarea
lucrarilor.
Dosarul de expertizare reprezinta de fapt o cerere de finantare intocmita in
anul 2017 pentru reabilitarea Caminului Cultural.
Expertiza s-a facut asa astfel incat sa se obtina un punctaj maxim pentru
obtinerea finantarii.
Proiectantii si-au asumat raspunderea pentru cele consemnate si mai mult
decat atata in dosar exista toate solutiile pentru care aceasta cladire sa fie
reabilitata si data in folosinta conform destinatiei ei.
Considera ca nu se impune o noua expertiza ,fapt care ar conduce la
cheltuirea unui sume mari de bani , ci ca aceasta ar poate fi actualizata cu
cheltuieli reduse..
De asemenea considera ca nu este oportuna nici actualizarea expertizei
existente nici realizarea unei noi expertize,intrucat in momentul de fata nu exista
fonduri de finantare nerambursabile pentru astfel de proiectae.
D-l Dinita Stefan- intreaba daca lucrarile facute la Caminul Cuiltural s-au
facut in baza unui proiect autorizat sau nu.
D-l Marghioala Catalin arata ca proiectul initiat si-a atins scopul, in sensul
ca orice om poate sa isi dea seama ca aceasta cladire reprezinta un risc pentru
cetateni , iar schela metalica din interiorul salii centrale a fost lasata tocmai
pentru sustinerea tavanului .
D-l Marghiaoala Catalin – aduce lacunostinta faptul ca retrage de pe ordinea
de zi acest proiect .
D-l primar aprecieaza faptul ca d-l Marghiala Catalin retrage de pe
ordinea de zi proiectul initiat , intrucat realizarea unei noi expertize nu este
oportuna .
Referitor la schela din interior, arata ca , aceasta nu asigura un spijin al
tavanului si acoperisului.Acoperisul a fost schimbat in totalitate si cu ocazia
acestei lucrari au fost inlocuite si unele grinzi de sustinere.
D-l presedinte de sedinta propune trecerea la urmatorul punct de de ordinea
de zi si anume :
Punct 4.-Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 37/12.07.2021 , privind
aprobarea infiintarii Ansamblului de Dansuri Populare „TEISANII”- proiect
initiat de d-nii consilieri : Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu Florentin; Dinita
Stefan ;Dafina Irinel , Mares Rocxana si Oprescu Petre.
Arata ca la acest proiect exista si un amendament nr. 1

D-l presedinte da citire amendamentului si roaga d-nii consilieri sa se inscrie
la cuvant.
S-a inscris la cuvant d-l Dafina Irinel ,unul dintre initiatorii proiectului ,
care prezinta modul in care vor fi cheltuiti bani prevazuti pentru sustinerea
acestui proiect
D-l primar- arata ca sustine orice activitate culturala dar nu i se pare corect
ca nu exista si o fundamentare la pretul propus, in masura in care la proiectul nr.
46/2021 initiat de domnia sa cu privire la organizarea unor activitati culturale s-a
depus un amendament nr.1 prin care se propune
excluderea unei activitati
culturale propuse si un amendament nr. 2 prin care s-a solicitat diminuarea sumei
de finantare la numai 5000 de lei , intrucat nu exista o fundamentare referitoare l;a
suma solicitata prin proiectul initiat.
Nu considera ca suma solicitata prin amendament este una mare , dar nu i se
pare corect ca o parte dintre consilieri sa nu sustina cu aceeasi obiectivitate si
alte proiecte culturale.
D-l Dafina Irinel- arata ca proiectul va avea si o fundamentare , insa
numai dupa adoptarea acestuia.
D-l Primar - arata ca domnia sa sustine acest proiect
D-l Dafina Irinel–considera ca nu exista o transparenta pentru fiecare suma
de bani cheltuita de la buget.
D-l primar arata pe site-ul primariei exista publicate modul de cheltuire
a fiecarei sume de bani.
D-l Popa Constantin – apreciez acest proiect de hotarare , intrucat exista un
model in acest sens la nivelul UAT Izvoarele si doreste ca si la nivelul UAT
Teisani sa se demareze astfel de activitati culturale .
Dl presedinte supune la vot amendamentul , care a fost votat cu unanimitate
de voturi.
Se supune la vot si proiectul initiat cu amendamentul propus , care a fost
votat cu unanimitate de voturi.
D-l presedinte de sedinta propune trecerea la urmatorul punct de de ordinea
de zi si anume :
Punct 5 - Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 38/12.07.2021 , privind
Actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Teisani ,pe
anul 2021- proiect initiat de d-nii consilieri : Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu
Florentin; Dinita Stefan ;Dafina Irinel , Mares Rocxana si Oprescu Petre.
D-l primar propune ca acest proiect sa fie discutat impreuna cu materialul
inscris la punctul 11 de pe ordinea de zi si anume -proiectul 44/15.07.2021 avand
acelasi obiect si anume aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice
Actualizat.

D-l Marghioala Catalin arata ca la proiectul 38 a fost depus si un
amendament prin care se modifica anexa nr. 1 , in sensul actualizarii pretului
de la poz. 77” Buldoexcavator ,lama deszapezire , sararita „ de la suma de 200000
ron. la 40000) ron
D-l primar intreaba daca pretul de 100 lei/ora este unul mare.
D-l Marghioala Catalin- nu considera ca pretul nu este mare ,dar numarul de
ore efectuate este unul foarte mare , fara a se vedea in mod concret lucrari
efectuate.
D-l primar arata ca numarul de ore achizitionat , a fost prevazut nu numai
pentru lucrarile efectuate cat si pentru realizarea unor lucrari viitoare.
D-l Iordache Iordache Nicolae – intreaba :daca nu s-au facut lucrari
importante cu boldoexcavatorul inchiriat , de ce sa se mai achizitioneze un
buldoexcavator nou.
D-l primar arata ca s-a prestat un numar mare de ore pentru reabilitarea
drumurilor care deservesc cetatenii localitatii ,in sensul inlesnirii accesului
acestora la terenurile detinute in proprietate.
D-l Marghiaola Catalin -intreaba pe d-l viceprimar cate proiecte a initiat
in mandatul actual cat si in mandatul trecut , in calitate de consilier.
D-l Oprescu Petre -semnaleaza faptul ca s-au facut lucrari de proasta
calitate.
D-l viceprimar raspunde ca nu este raspunzator de lucrarile
realizate
inainte de mandatul sau de viceprimar.
D-l presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa se inscrie la cuvant.
D-l primar arata ca scopul acestui proiect este de a bloca activitatile din
cadrul primariei .
Se supune la vot amendamentul propus , care a fost votat astfel ;-7 voturi
<<pentru>> : Mares Rocxana;Marghioala Catalin, Hangiu Florentin ; Dinita
Stefan; Dafina Irinel ;Oprescu Petre si Carstocea Lavinia
-6 voturi <<impotriva >>:Catana Ocavian ; Dumitrescu Gheorghe; Curca Traian;
Mosneanu Adriana ; Ioradche Nicolae si Popa ConstantinSe spune apoi proiectul initiat care de asemenea a fost votat cu: -7
voturi <<pentru>> :MARGHIOALA Catalin, Mares Rocxana; Hangiu
Florentin ; Dinita Stefan; Dafina Irinel ;Oprescu Petre si Carstocea Lavinia
-6 voturi <<impotriva >>:Catana Octavian ; Dumitrescu Gheorghe; Curca
Traian; Mosneanu Adriana ; Iordache Nicolae si Popa ConstantinA fost luat in discutie materialul inscria la pct.11 d e pe ordinea de zi :
Punct -11. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.
44/19.07.2021,privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice
Actualizat al comunei Teisani pe anul 2021- proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe.

D-l Marghioala Catalin precizeaza ca acest proiect a primit aviz nefavorabil
din partea comisiilor de specialitate din cadrul comsiliului local.
D-l primar raspunde ca avizul comisiei este consultativ, dar raportul
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului ropriu al primarului este
unul favorabil si il considera oportun.
Supus la vot proiectul a fost votat cu 6 voturi <<pentru>> din partea
domnilor Catana Octavian ; Dumitrescu Gheorghe; Curca Traian; Mosneanu
Adriana ; Iordache Nicolae si Popa Constantin ;6 voturi <<impotriva >> din partea
d-lor :Marghioala Catalin, Mares Rocxana; Hangiu Florentin ; Dinita Stefan;
Dafina Irinel si Oprescu Petre si o abtinere din partea d-nei Carstocea Lavinia.
S -a trecut apoi la pct.6 de pe ordinea de zi si anume:
Punct 6. - Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 39/12.07.2021
,privind
achizitionarea prin leasing financiar a unui buldoexcavator,
autoutilitara(camioneta basculabila) ,microbuz scolar si a unui tocator de crengi
– proiect initiat de d-nii consilieri : Marghioala Catalin –Ionut; Hangiu Florentin;
Dinita Stefan ;Dafina Irinel , Mares Rocxana si Oprescu Petre.
Dl primar intreaba -de unde se vor putea achizitiona in leasing aceste
utilaje.
D-l Margioala Catalin - aveti compartiment de achizitii care trebuie sa faca
acest lucru , intrcat achizitionarea acestor utilaje este necesara.
D-l primar - consider ca amenintarile ar trebui sa inceteze, eu am incredere
in cetateni care isi vor da seama de jocul pe care il faceti.
D-l viceprimar precizeaza- suntem pe punctul de a primi un microbuz
scolar din partea Consiliului judetean , motiv pentru care nu se mai justifica
achizitionarea unuiia nou.
D-l Oprescu Petre - suntem satui de promisiuni si au trecut deja prea multi
ani ca sa mai credem in promisiuni.
Se supune la vot proiectul initiat care a fost votat astfel:
-7 voturi <<pentru>> :Marghioala Catalin, Mares Rocxana; Hangiu Florentin
; Dinita Stefan; Dafina Irinel ;Oprescu Petre si Carstocea Lavinia
-6 voturi <<impotriva >>:Catana Octavian ; Dumitrescu Gheorghe; Curca
Traian; Mosneanu Adriana ; Iordache Nicolae si Popa ConstantinA fost luat in discutie materialul inscris la pct.7 de pe ordinea de zi si
anume:
Punct 7. - Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 40/14.07.2021 ,
privind completarea punctelor fixe de prim ajutor din cadrul scolilor de pe raza
comunei Teisani, proiect initiat de d-na consilier Mosneanu Adriana.7. Proiect de
hotărâre a consiliului local nr . 40/14.07.2021 , privind completarea punctelor

fixe de prim ajutor din cadrul scolilor de pe raza comunei Teisani, proiect initiat
de d-na consilier Mosneanu Adriana.
Supus la vot a fost aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti .
A fost luat in discutie materialul inscris la pct.8 de pe ordinea de zi si
anume:
Punct 8. - Proiect de hotărâre a consiliului local nr . 41/15.07.2021 ,
privind privind patrimoniul imobiliar al comunei Teisani -proiect initiat de d-l
consilier Iordache Iordache Nicolae.
D-l Popa Costantin - viceprimar si presedinte de sedinta solicita sprijin si
din partea d-lor consilieri pentru aducerea la indeplinirea a prevederilor acestuia .
D-l Marghioala Catalin -propune sa fie identificate si imobilele fara
mostenitori pentru a fi introduse in inventar.
Supus la vot a fost aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti .

Punct 9.- Proiect de hotarare a consiliului local nr.42/ 2021 , privind
achizitionarea unui autovehicul -autoutilitara second –hand - proiect initiat de
d-l primar Stanciu Gheorghe ;
D-l presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar , care arata ca a solicitat
compartimentului achizitii sa caute oferte avantajoase i acest sens , care a gasit
prin SEAP o oferta avantajoasa pentru o camioneta.
D-l Marghioala Catalin- stiu cum se fac achiziitiile prin SEAP, prin
intelegere cu ofertantul.
Dl primar -intreaba pe d-l Marghioala Catalin , daca asa doreste sa se faca
si achizitia celorlalte utilaje, tot la mica intelegere cu ofertantul .
D-l Iordache Nicolae - considera ca propiectul initiat de domnul primar este
mult mai bine fundamentat, decat cel initiat de d-l Marghioala Catalin.
D-l primar arata ca achizitionarea mai multor utilaje noi este mult mai
anevoioasa , fapt ce conduce la intarzierea lucrarilor de alimentare cu apa a
satului Bughea de Sus.
D-l Iordache Nicolae -propune retragerea de pe ordinea de zi a acestui
proiect daca a fost aprobat cel privind achizitionrea utilajelor noi.
D-l Marghioala Catalin arata ca este de acord si cu achiztitia unei camionete
second -hand , dar la un pret mai mic decat cel estimat prin proiect.
Dl viceprimar arata ca suma mentionata este estimativa si nu este
obligatoriu sa se cheltuie in totalitate cu ocazia achizitionarii . se supune la vot
proiectul initiat care a foat votat astfel:
-6 voturi <<pentru>> din partea domnilor Catana Octavian ; Dumitrescu
Gheorghe; Curca Traian; Mosneanu Adriana ; Iordache Nicolae si Popa Constantin
;6 voturi <<impotriva >> din partea d-lor :Marghioala Catalin, Mares Rocxana;

Hangiu Florentin ; Dinita Stefan; Dafina Irinel si Oprescu Petre si o abtinere din
partea d-nei Carstocea Lavinia.
A fost luat in discutie punctul 10 de pe ordinea de zi si anume:
Punct 10.- Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 43/16.07.2021,
privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de
specialitate de specialitate al primarului comunei Teisani, judetul Prahova proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;10. Proiect de hotărâre a
consiliului local nr. 43/16.07.2021, privind modificarea organigramei si a
statului de functii ale aparatului de specialitate de specialitate al primarului
comunei Teisani, judetul Prahova - proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe ;
D-l presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa se inscrie la cuvant pe
marginea materialului prezentat.
D-l Marghioala catalin -propun scoaterea din organigrama a postului de
consilier personal , in conditiile in care nu exista ocupat decat un post de politist
local si incadrare d-nei Florea pe un post pe care sa-l ocupe prin concurs.
D-l primar arata ca d-na Florea Mihaela are intocmita o fisa a postului , cu
atributii , dintre care atributia principala este aceea de a urmari proiectele care se
deschid pe fnduri europene,avand in vederea ca pana acum nu a existat in
organigrama un astfel de post.
Nu are insa nimic impotriva , daca aceasta va dori saa participe ca concursul ce se
va organiza pentru un post ce va fi scos la concurs.
arata de asemenea ca aceasta nu este incadrata cu un salariu mai mare decat
ceilalti salariati.
Dl Marghioala Catalin - intreaba de ce i-a fost desfacut contractul de
munca , iar mai apoi sa fie din nou angajata.
Dl primar- consilierul personal este angajat pe o perioada determinata,
respectiv durata mandatului, deci contractul de munca a expirat la finalul
mandatului anterior.Insa tin e sa precizeze ca d-na Florea este o persoana cu
experienta , care in mandatul trecut a avut atributii in cadrul compartimentului
contabilitate , pana la ocuparea acestui post.
Supus la vot a fost aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti .
A fost apoi luat in discutie materialul inscris la pct.12 de pe ordinea de zi si
anume:
Punct 12. - Proiect de hotărâre a consiliului local nr.
45/19.07.2021,privind repartizarea sprijinului financiar alocat pe anul 2021
cultelor religioase de pe raza comunei Teisani –proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe ;
Supus la vot a fost aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti .

A fost apoi luat in discutie materialul inscris la pct.13 de pe ordinea de zi si
anume:
Punct 13. -Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 46/19.07.2021,privind
aprobarea participarii comunei Teisani la organizarea unor evenimente sociale si
culturale-proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe;
D-l presedinte de sedinta arata ca la acest proiect au fost depuse doua
amendamente
-unul prin care se propune excluderea evenimentului <<Tabara de vara >>
-al doilea amendament prin care se propune alocarea sumei de numai 5000 de lei
pentru organizarea celorlalte trei activitati, intrucat nu exista o fundamentare de
pret pentru aceste activitati.
D-l primar -este o lipsa de respect la fata de copii, tineri si chiar pentru
persoanele mai in varsta , iar suspendarea evenimentului << Tabara de vara >>
este o mare bataie de joc existala adresa copiilor care s- au inscris deja .
Arata ca are intocmita o fundementare a acestor evenimente culturale, dupa
cum urmeaza :
- cheltuieli cu organizarea evenimentului<< Tabara de vara >> , suma in cadrul
careia s-a avut in vedere si o excursie pe linga celelalte activitati
- cheltuieli pentru evenimentul <<Festivalul produselor locale >>;
- asigurarea participantilor cu o masa de produse traditionale- cheltuieli cu un spectacol de teatru -s-au gasit deja oferte foarte avantajoase- 5000
lei 2 ore sau 2500 lei o ora
D-na Mosneanu Adriana arata ca in acest pret mai sunt incluse si activitatile
<<pictat pe fata>> si baloane.
Dl primar-consider ca suma de 10.000 de lei nu este foarte mare , chiar de
bun simt si se pot realiza toate aceste activitati de care ca beneficieze atat tinerii
cat si alti cetateni ai comunei.
Prefera sa retraga proiectul in situatia alocarii numai a sumei de 5000 de
lei.
D-l Oprescu Petre- nu este de acord cu acordarea unei mese , ca la <<
sfintele moaste>> , considera inadecvata organizarea mesei pe stadion ;
D- Popa Constantin -arata ca in toate localitatile invecinate , in care se
organizeaza zilele comunei se cheltuie sume mult mai mari de bani si se
obisnuiesti si acordarea unuei mese festive : ex. comuna Izvoarele.
D-l Marghioala Catalin- nu avem nimic impotriva acestui proiect , dar
considera ca un astfel de eveniment trebuia organizat mai din timp , nu asa in scurt
si fara o consultare prealabila.
D-l Iordache Nicolae - asa cum ati venit si dvs la cel cu buldo.
D-l primar- nu puteam sa hotaram cu mult inainte , deoarece nu stiam cum
va evolua situatia cu pandemia.

D-l Iordache Nicolae-solicit sa nu se mai supuna la vot primul amendament ,
intrucat voi organiza acest eveniment (Tabara de vara) pe cont propriu , intrucat
nu pot dezamagi copii care deja s-au inscris.
D-l Dinita Stefan -este legala organizarea unui astfel de eveniment pe
proprietatea dvs ? .Stiti ce s-a intamplat in cadrul excursiei la Cheia unde unii copii
au tremurat de frig.
D-l Iordache Nicolae- a fost o imprejurare neprevazuta , dar care nu a
impiedicat-o si pe fiica dvs sa participe!
D-l Marghioala Catalin - consider ca la aceasta tabara se inscriu
preferential unii copii, asa cum s-a inscris si fiul domnului primar, rezultand
un conflict de interese avand in vedere contractul incheiat , pentru a favoriza un
anumit ONG.
D-l primar - nu sunt in conflict de interese , si nu mai induceti membrii
consiliului in eroare.Nu permit ca fiul meu sa fie umilit, caci nu a ocupat locul
numanui , s - a inscris pe un loc liber si nu permit ca activitatea unui ONG sa fie
insultata.
-Dl Marghiaoala Catalin- da citire unor paragrafe din legea ANI -ca
urmare a semnarii contractului de parteneriat in calitate de primar si participarea
fiului dvs la evenimentul in cauza , va aflati in conflict de interese.
Se supune la vot amendamentul 1 la proiect , care a fost votat cu:
- 7 voturi <<pentru >> din partea domnilor : Marghioala Catalin , Oprescu Petre;
Hangiu Florentin ; Dinita Stefan ; Mares Rocxana; Dafina Irinel si Carstocea
Lavinia si
- 6 voturi <<impotriva>> din partea domnilor: Dumitrescu Gheorghe; Catana
Octavian ; Mosneanu Adriana , Curca Traian ; Iordache Nicolae si Popa Constantin
.
D-l primar- In aceste conditii retrag de pe ordinea de zi acest proiect de
hotarare.
A fost apoi luat in discutie materialul inscris la pct.14 de pe ordinea de zi si
anume:
Punct 14. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 47/21.07.2021,privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
investitiei : „Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in Judetul
Prahova-comunele Teisani, Izvoarele , Maneciu ”- proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe;
Supus la vot a fost aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti .

A fost luat in discutie urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume:

Punct 15. - Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 48/22.07.2021 ,
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 , al
comunei Teisani,judetul Prahova- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe;
D-l presedinte de sedinta roaga domnii consilieri sa se inscrie la cuvant.
Marghioala Catalin - intreaba cand se va demara achizitia mobilierului
necesar pentru gradinita cu program prelungit.
Dl primar arata ca achizitia se va demara numai dupa avizare.
D-l Marghioala Catalin doreste ca mobilierul sa fie achizitionat prin
consultarea membrilor consiliului .
D-l primar- raspunde la va exista un dosar al achizitiei care poate fi studiat
.Mai mult decat atat toate achizitiile ce se vor face vor fi redirectionate si catre
toti membrii consiliului.
Se supune la vot proiectul initiat , care a fost aprobat in unanimitate
de cei 13 consilieri prezenti.
S -a trecut la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume;
Punct 16. - Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 49/23.07.2021 ,
privind acordarea finantarii din bugetul local al comunei Teisani ASOCIATIEI
CLUBUL SPORTIV „VICTORIA OLTENI „ , in anul 2021 - proiect initiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe;
A luat cuvantul d-l primar- care , in calitatea sa de initiator precizeaza ca
s-a ocupat personal de acest proiect
si a cautat sa fie unul foarte bine
argumentat.Mai mult decat atat a intocmit proiectul de buget , ocazie cu care a
prevazut suma necesara acordarii acestui sprijin.
D- l Oprescu Petre -arata ca dosarul in sine cuprinde o cerere prin care se
solicita sprijin financiar de la bugetul local de catre
Asociatia Club SportivVICTORIA OLTENI.
D-l Marghioala Catalin -la sedinta reunite a celor trei comisii pentru
avizarea proiectelor de hotarari initiale s-a convenit ca tricourile jucatorilor echipei
de fotbal sa fie inscrisptionate cu sigla consiliului local .
Se supune la vot proiectul initiat , care a fost aprobat in unanimitate
de cei 13 consilieri prezenti .
D-l primar da citire INFORMARII privind executia bugetara, stadiul
principalelor proiecte si si alte date solicitate de unii consilieri locali.
S-au inscris la cuvant :
-Marghioala Catalin - din cele prezentate rezulta ca din excedent se pot
achizitiona toate utilajele necesare , fara leasing.
D-L Oprescu Petre - arata ca primaria poate continula lucrarile de
canalizare si intreaba care este termenul de finalizare al acestora , intrucat are

cunostinta ca firma constructoare a solicitat prelungire de contract , riscam sa
platim penalitati.
D-l primar - raspunde ca cererea nu a fost aprobata si da lamuriri
referitoare la plata proiectelor finantate prin PNDL , arata totodata ca noi nu vom
plati penalitati de intarziere , intrucat nu mai avem lucrari substantiale de efectuat .
D-l Marghioala Catalin - am o serie de petitii la care nu am primit raspuns.
D-l primar- ati fost propus sa faceti parte din mai multe comisii , printre
care si comisia de receptie a lucrarilor si ati refuzat acest lucru, in consecinta nu
aveti dreptul sa solicitati informatii decat in situatia in care faceti parte dintr-o
astfel de comisie.
Marghioala Catalin -nu este adevarat , consilierii au dreptul sa solicite orice
informatie legata de activitatea primariei, mai mult decat atat la fiecare solicitare
am invocat si prevederea legala conform careia am facut solicitarea, dar
majoritatea proiectelor initiate de mine au primit raport negativ din partea
compartimentului de specialitate. Dau citire articolului din Codul Administrativ
potrivit caruia orice salariat poate fi tras la raspundere administrativ , civil sau
penal ,dupa caz, pentru documentele semnate , cu incalcarea prevederilor legale.
S-a trecut la ultimul punct de pe ordinea de zi si anume diverse.
S-au inscris la cuvant :
D-l Dinita Stefan - doresc raspuns la doua intrbari:
-1.- Au fost achizitionate camere de supraveghere si dorec sa stiu cate
amenzi au fost aplicate persoanelor surprinse ca incalca legea si ce sume s-au
incasat din aplicarea acestor amenzi.
D-l viceprimar raspunde ca a fost stopata depozitarea gunoiaelor pe raza
comunei, iar celui care deversa dejectii vidanjabile a primit un avertisment.
2.Am fost intrebat de mai multi cetateni din localitate cum a fost posibila
mutarea hotarelor cu localitatile valenii de Munte si Slanic.
D-l primar - in anul 1968 vut loc o reorganizarea teritoriala in urma careia
au avut de castigat localitatile urbane in detrimentul celor rurale, in ultimii ani nu a
avut loc nici o modificare de hotar.
D-l Marghioala Catalin doreste sa stie la cate persoane fara contract li s-a
aplicat taxa de salubrizare , in urma stabilirii acesteia si ce sume sau incasat in
acest sens.
De asemenea solicita punerea la dispozitie a procesului verbal incheiat in
urma taierilor de material lemnos de pe domeniul public.
D-l primar - referitor la taxa de salubrizare o sa primiti o informare in acest
sens din partea compartimentului de impozite si taxe locale.

De asemenea a fost aplicata o amenda de 30.000 lei firmei SC ROSAL SA
pentru nerepecatrea clauzelor contractuale cu privire la colectarea deseurilor
selective, suma din care s-a incasat deja o parte.
Referitor la materialul lemnos acesta se afla depozitat in magazia institutiei.
Dl Marghioala Catalin- daca s-au taiat lemne de foc de pe domeniul public
, de ce s-a mai facut o achizitie de 10 mc lemn de foc.
Dl primar- cantittea de 10 mc de lemn de foc a fost achizitionata la un pret
foarte mic , pentru a asigura nenecarul de lemn de foc uscat si pentru anul
urmator.
D-l Hangiu Florentin - intreaba daca au fost recuperate si inventariate in
totalitate instalatiile luminoase precum si decoratiunile
iluminatului festiv
montate cu ocazia sarbatorilor de iarna .
D-l primar- in urma inventarierii a reiesit o lipsa de material din gestiune ,
si intreaba pe dl Hangiu Florentin daca are documente justificative, respectiv
proces verbal de predare a materialelor ramase neutilizate cu ocazia confectionarii
decoratiunilor festive.
D-l Hangiu Florentin - am predat materialele prin proces verbal inregistrat ,
gestionarului institutiei.
D-l primar - nu este corect ca dupa recupararea din teren a decoratiunilor sa
se constate lipsuri sau deteriorari, intrucat s-au folosit materiale calitative care sa
poata fi folosite mai mult de un an.
D-l presedinte de sedinta da cuvantul invitatilor si anume:
1.D-l Cojanu Ion -intreaba daca pentru ultimele lucrari de reparatii drumuri
, firma executanta asigura si o garantie la lucrare , propune ca la astfel de lucrari sa
fie desemnata o persoana care sa supravegheze indeaproape aceste lucrari.
D-l primar - chiar eu am participat si supravegheat cateva zile modul de
realizare al acestor lucrari, si arata ca la orice lucrare executata se solicita garantie .
La aceste lucrari de reparatii drumuri pretul achizitionat a fost unul destul de mic ,
de numai 79 lei/mp si in general la toate achizitiile, criteriul de atribuire este
<<pretul cel mai scazut>>.
Dl Cojanu Ion - consider ca ar fi trebuit executate lucrari mai putine , dar
de calitate mai mare.
D-l Dafina Irinel - nu mai vrem lucrari proastre la preturi mici, vrem
calitate.
2.Cojanu Georgeta- avem o comuna seaca in care nu exista nimic de
calitate, pacat de frumusetea zonei ca nu o punem in valoare, nu exista parcuri si
locuri de joaca pentru copii amenajate corespunzator.
La terenul de sport si Baza Sportiva accesul nu este permis tururor
copiilor, fara discriminari si in mod gratuit.
Ne uitam cu jind la localitatile invecinate unde exista parcuri amenatate atata
pentru copii cat si pentru toate categoriile de varsta.

D-l Stanciu Gheorghe- nu este adevarat ca numai copii cu bani au acces la
terenul de sport , dar exista un regulament (chiar dou 0 referitor la accesul copiilor
pe terenul de sport.unull care prevede accesul cu prioritate al copiilor legitimati la
echipa da fotbal , dar orice copil insitit de parinte sau un adult poate solicita
accesul pe teren.
D-na Cojanu Georgeta- propune monitorizare cu camere a terenului de sport
pentru ca toti copii sa aiba acces , chiar si neinsotiti si in mod gratuit.Un exemplu
bun in acest sesns este parcul di localitatea Magurele.
D-l viceprimar raspunde ca la nivelul localitatii noastre nu exista terenul
necesar pentru amenajarea unui astfel de parc.
Ne mai fiind probleme de dicutat pe ordinea de zi , dl presedinte de sedinta
multumeste tuturor pentru participare si declara lucrarile sedintei inchise.

Presedinte de sedinta,
POPA CONSTANTIN

Secretar general ,
Stanciu Camelia

