ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
sedinta extraordinara cu convocare de indata a Consiliului Local
Teisani din data de
15 NOIEMBRIE 2021 , orele 18,30
La sedinta Consiliului Local Teișani ,convocată prin Dispozitia primarului
nr. 164/15.11.2021 , au fost prezenți urmatorii 12 consilieri locali : DINIȚĂ
ȘTEFAN, DUMITRESCU GHEORGHE , HANGIU FLORENTIN, MARGHIOALA
CĂTALIN IONUȚ , OPRESCU PETRE , CARSTOCEA ELENA LAVINIA , POPA
CONSTANTIN , CATANA OCTAVIAN si MARES ROCXANA , DAFINA MARIAN
–IRINEL , CURCA TRAIAN , si MOSNEANU ADRIANA .
Consilieri Curca Traian , Catana Octavian , Dafina Marian Irinel ,Dinita
Stefan, Dumitrescu Gheorghe ,Mares Rocxana si Mosneanu Adriana participa
la lucrările ședinței Consiliului Local Teișani, prin mijloace electronice de
comunicare, in conformitate cu prevederile art 27 ,alin (1) din Regulamentul
de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Teisani , aprobat
prin H.C.L. nr. 13/29.03.2021 .
Sedinta consiliului local este legala , fiind indeplinite prevederile art.
137 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
La ședinta Consiliului Local Teișani mai participă ,doamna Stanciu
Camelia , secretar general al U.A.T. Teișani si domnul Stanciu Gheorghe
,primarul comunei Teisani .
Sedinţa se desfașoară la sediul Primăriei Teișani ,cu respectarea distanţei
dintre persoane de minim 1,5 m şi la care participă 12 consilieri din totalul de
12 câţi sunt în componenţa consiliului local.
Dl. Opresu Petre – informeaza ca nu mai avem ales presedinte de
sedinta , solicita sa se faca propuneri in acest sens.
Dl. Marghioala Catalin – propune ca presedinte de sedinta pe domnul
Hangiu Florentin ,propunere care a fost votata in unanimitate de membrii
consiliului local .

Dl. Hangiu Florentin multumeste consilierilor pentru increderea
acordata si da citire proiectului ordinei de zi si anume :
1.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.76/15.11.2021 - privind
aprobarea participării comunei Teișani la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
destinație de unități de învățământ, precum și a documentației tehnicoeconomice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și

modernizare Școala Gimnazială Dumitru Brezeanu, Teișani in
vederea creșterii eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei, demolare construcție anexă C2 si construire anexă
depozitare material lemnos, comuna Teișani, judeţul Prahova” proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisia nr. 1, 2 3 .
Supus la vot proiectul ordinei de zi a fost aprobat cu unanimitate
de membrii Consiliului local care au fost de acord cu 12 voturi
„pentru”.
D-l Hangiu Florentin –presedinte se sedinte propune luare in
discutie a
materialului inscris pe ordinea de zi si anume : Proiect de
hotărâre a consiliului local nr.76/15.11.2021 - privind aprobarea
participării comunei Teișani la Programul privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
destinație de unități de învățământ, precum și a documentației tehnicoeconomice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și
modernizare Școala Gimnazială Dumitru Brezeanu, Teișani in vederea creșterii
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, demolare
construcție anexă C2 si construire anexă depozitare material lemnos, comuna
Teișani, judeţul Prahova” -proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe -Aviz
Comisia nr. 1, 2 si 3 .
D-l presedinte da cuvantul d-lui primar –initiatoriul proiectului -pentru
a prezenta oportunitatea acestuia .
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Luari la cuvant :
Nu sunt

Dl. presedinte Hangiu Florentin ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 12 voturi „pentru”.
D-l presedinte multumeste d-lor consilieri pentru participare si declara
lucrarile sedintei inchise.

Presedinte de sedinta ,
Hangiu Florentin

Secretar general
Camelia Stanciu

