ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
sedinta extraordinara cu convocare de indata a Consiliului Local
Teisani din data de
30 SEPTEMBRIE 2021 , orele 18,30

La sedinta Consiliului Local Teișani ,convocată prin Dispozitia primarului nr.
141/30.09.2021 , au fost prezenți urmatorii 11 consilieri locali :DAFINA MARIAN
IRINEL, DINIȚĂ ȘTEFAN, DUMITRESCU GHEORGHE , HANGIU FLORENTIN,
MARGHIOALA CĂTALIN IONUȚ , MOȘNEANU ADRIANA , OPRESCU PETRE ,
CARSTOCEA ELENA LAVINIA , POPA CONSTANTIN , CATANA OCTAVIAN , si
MARES ROCXANA , absent fiind d-l CURCA TRAIAN.
Nu sunt consilieri care sa participe la lucrările ședinței Consiliului Local
Teișani, prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile
art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
La ședinta Consiliului Local Teișani participă de drept ,doamna Camelia
Stanciu , secretar general al U.A.T. Teișani si domnul Stanciu Gheotghe
,primarul comunei Teisani , care a anuntata ca mai intarzie .
Sedinţa se desfașoară la sediul Primăriei Teișani ,cu respectarea distanţei
dintre persoane de minim 1,5 m şi la care participă 11 consilieri din totalul de 13
câţi sunt în componenţa consiliului local.
La lucrarile sedintei mai participa :
- delegatul satesc d-l Coman Nicolae
- invitatii - d-naTimaru Andreea Daniela si dl. Tanasescu Iulian
Dl . Marghioala Catalin Ionut –președintele de ședinta .
Dați-mi voie să supun la vot proiectul ordinii de zi.

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 29.08.2021 .
2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 54/14.09.2021 privind
atribuirea unei săli pentru desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate și de
plen ale Consiliului Local al comunei Teișani, județul Prahova, proiect initiat de

consilierii : Marghioala Catalin –Ionut .Dinita Stefan , Hangiu Florentin , Mares
Rocxana , Oprescu Petre , Dafina Irinel
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3
3.Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 55/14.09.2021, privind
modificarea destinației “HOSTELULUI PENTRU TINERET” ÎN “BAZĂ SPORTIVĂ
MULTIFUNCȚIONALĂ” , Marghioala Catalin –Ionut ,Dinita Stefan , Hangiu

Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre , Dafina Irinel
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3
4.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.56/23.09.2021 , privind
aprobarea unor investitii din bugetul local al comunei Teisani, judeţul Prahova ,
proiect initiat de consilierii : Marghioala Catalin –Ionut .Dinita Stefan , Hangiu
Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre , Dafina Irinel
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3
5. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.57/23.09.2021 , prin care
Consiliul Local al Comunei Teisani ia act si isi insuseste alegerea delegatului
satesc din satul Bughea de Sus in Consiliul Local al comunei Teisani, in persoana
d-lui COMAN NICOLAE, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
6. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.58/27.09.2021, privind
aprobarea devizului general actualizat al cheltuielilor necesare realizarii investitiei
“EXTINDEREA RETEA CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA TEISANI, JUDEŢUL
PRAHOVA “ , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
7. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.59/28.09.2021, aprobarea
indicatorilor tehnico economici aferenti lucrarii de “ Reparatii prin pietruire
drumuri in satul Bughea de Sus , comuna Teisani , Judetul Prahova “ , proiect
initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
8. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.60/28.09.2021, privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti lucrarii de “ Reparatatii
pietruire drum in satul Valea Stalpului – Tarina , judeţul Prahova , proiect initiat

de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
9. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.61/29.09.2021, privind
incetarea mandatului de consilier al domnului IORDACHE IORDACHE-NICOLAE și
vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Teișani,
proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
10. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.62/29.09.2021, privind
desemnarea
reprezentantilor
Consiliului Local Teișani
în Consiliul de
Administraţie al SCOLII GIMNAZIALE “ DUMITRU BREZEANU “ , COMUNA
TEIȘANI in anul scolar 2021-2022 , proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3

11. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.63/29.09.2021, privind
aprobarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire a contractului de
elaborare “Strategie de Dezvoltare Locala Durabilă a comunei Teisani, judetul
Prahova pentru perioada 2021-2027” , proiect initiat de consilierii : Marghioala
Catalin –Ionut , Dinita Stefan , Hangiu Florentin , Oprescu Petre , Carstocea
Lavinia
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3
12. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.64/29.09.2021, privind
aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice Actualizat al comunei Teisani
, pe anul 2021 , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
13. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.65/29.09.2021 , privind
validarea modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al
comunei Teisani , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
14. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.66/29.09.2021 , rectificarea
bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Teisani , proiect
initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
15. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.67/29.09.2021 , privind
aprobarea achizitiei publice a lucrarilor de refacere a infrastructurii locale afectate
de calamitatile naturale produse in anul 2021, proiect initiat de d-l primar

Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
16. Solicitarea nr 4619/29.09.2021 a Asociatiei Curba de Cultura
Izvoarele , judetul Prahova .
17. Diverse
- Adresa nr. 4425/20.09.2021 a Societatii Civile de Avicati Mihalcea &
Asociatii adresata si Consiliului Local al comunei Teisani .
Domnul presedinte - Marghioala Catalin Ionut – supune la vot proiectul ordinei
de zi care a fost aprobata cu unanimitate de cei prezenti.

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.
Punctul nr 1. - Aprobarea procesului verbal al sedintei
din data de 29 august 2021.

extraordinare

Domnul presedinte .
Cine este pentru? , impotrivă? abțineri?

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Dl presedinte propune discutarea in continuare a proiectului inscris la punctul
nr. 9 de pe ordinea de zi . Propunere care a fost aprobata cu unanimitate de
voturi .
Punctul nr 9 .- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.61/29.09.2021,

privind incetarea mandatului de consilier al domnului IORDACHE IORDACHENICOLAE și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al
comunei Teișani, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3 .
Dl presedinte Marghioala Catalin Ionut

Consilierii locali din cadrul Consiliul Local Teișani ia act cu privire la incetarea de drept,
inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului
IORDACHE IORDACHE-NICOLAE ales pe lista P.N.L. filiala Prahova si declară vacant
locul detinut de consilierul local IORDACHE IORDACHE-NICOLAE in cadrul Consiliului Local
Teișani , județul Prahova .

Punctul nr. 2.-Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 55/14.09.2021,

privind modificarea destinației “HOSTELULUI PENTRU TINERET” ÎN “BAZĂ
SPORTIVĂ MULTIFUNCȚIONALĂ” , Marghioala Catalin –Ionut ,Dinita Stefan ,

Hangiu Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre , Dafina Irinel
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3

D-na secretar roaga sa se dea citire unor adrese depuse de Asociatia
Curba de Cultura si anume:
-o adresa prezentata de catre d-l presedinte de sedinta , prin care aceasta
solicita retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotarare inregistrate sub
nr. 54 si 55 /2021.
-o adresa referitoare la preluarea unui spatiu , alocat
Asociatia Curba
de Cultura , din cadrul Caminului Cultural Teisani , in vederea amenajarii unei
sali de sedinta pentru consiliul local.
D-l presedinte da citire celor doua adrese. Si roaga domnii consilieri sa se
inscrie la cuvant
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Luari la cuvant : initiatorul Marghiola Catalin Ionut
Andreea Daniela si d-l vice ,lista ramane deschisa .

; d-na Timaru

D-l Marghioala Catalin arata ca prin acest peroiect s-a avut in vedere
nu numai amenajarea unei sali de sedinta ci si amenajarea unei Sali de festivitati
pentru casatoriile ce se vor incheia si care pana in momentul de fata aveau loc
in holul primariei.
Arata ca a adresat o serie de interpelari d-lui Catana
asociatiai Curba de Cultura , la care nu a primit raspuns.

- presedintele

Conform Codului Administrativ consiliul local (autoritatea deliberativa )
hotarareste privind modul de administrate a patrimoniului public sau privat al
comunei .
D-na Timaru Andreea- nu am unde sa-mi desfasor activitate de dansuri
, avand in vedere ca vremea nu mai este favorabila prestari acestei activitati in
aer liber.
Pana in prezent am desfasurat activitatea in aer liber.
D-l presedinte intreagba cati copii participa la aceasta activitate?
D-na Timaru Andreea - raspunde ca 21 de copii participa la acesta
activitate . Ansamblu de dansuri pe care ilcoordoneaza e a castigat si o serie de
premii, si medalii.
D-l Hangiu Florentin – considera ca d-l Catana a sfidat membrii
consiliului prin faptul ca nu a raspuns intrebarile membrilor consiliului.
Eu in locul d-lui Catana as fi incercat o colaborare cu membrii consiliului ,
dar domnia sa a creat o presiune prin postarea pe facebook a unei
adrese din partea tinerilor(dand citire postarilor ) .
D-l Popa Constantin -viceprimar- eu sunt unul dintre consilierii care nu
m-am prezentat in fata asociatiei , dar consider ca membrii consiliului sunt in
masura sa hotarasca asupra bunurilor apartinand domeniului public.
Eu ma abtin de la votarea acestui proiect de hotarare , dar consider ca
asociatia Curba de Cultura trebuia sa vina la un dialog , consider ca nu este
pentru tinerii din localitate ci pentru „snobi”.
Apreciez ca d-l Catana ar fi trebuit sa se prezinte in fata consiliului sa–si
sustina punctul de vedere.
D-l Oprescu Petre – S-a votat un parteneriat intre comuna Teisani si
Asociata Curba de Cultura, dar cedarea cu titlu gratuit a unor spatii catre
acesta asociatie nu are nici o legatura , parteneriatulramane valabil .
D-l Dinita Stefan – arata ca exista o plingere facuta de d-l Catana
impotriva unor copii care doreau sa intre pe terenul sintetic din cadrul Bazei
sportive Olteni si intreaba executivul daca este adevarat .
Arata de asemenea ca mare parte din lucrarile realizate ;a Caminul Culturat
au fost facute de salariatii primariei , membrii asociatiei doar ajutand .
D-na secretar - arata ca d-l primar primeste corespondenta inregistrata in
la Primaria Teisani , care o si distribuie compartimentelor din cadrul institutiei si
domnia sa nu are de unde sa stie , intrucat acesta plangere nu i-a fost
repartizata
D-l Marghioala Catalin arata ca in calitate de initiator poate depune
amnedamente
la
proiect
.

Depune amendamentul nr. 1 la proiect - completare la art.1 , se
propune introducerea unui aliniament,pe care il da si citire .
Se supune la vot amendamentul , care fost aprobat cu
voturi „pentru si o abtinere din partea dnei Mosneanu Adriana.
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Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au votat proiectul de hotarare ,
astfel :
- 7 voturi ‚pentru „ - Marghioala Catalin –Ionut ,Dinita Stefan ,

Hangiu Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre , Dafina Irinel si Carstocea
Lavinia
- 0 voturi „împotrivă »
- 4 „ abtineri „ : Catana Octavian , Dumitrescu
Mosneanu Adriana si Popa Constantin .

Gheorghe .,

-Proiect de hotărâre a consiliului local nr.
55/14.09.2021, privind modificarea destinației “HOSTELULUI PENTRU
TINERET” ÎN “BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCȚIONALĂ” , Marghioala Catalin –
Punctul

nr.

3

Ionut ,Dinita Stefan , Hangiu Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre ,
Dafina Irinel
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3 .
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Luari la cuvant : Marghioala Catalin Ionut ,lista ramane deschisa .

Dl Marghioala Catalin Ionut , arata ca prin acest proiect initiat se are
in vedere redarea destinatiei cladirii , conform autorizarii si anume aceea
de „baza sportiva „ pentru a putea fi folosita in scopul pentru care a fost
construita.
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Membrii Consiliului local au votat proiectul de hotarare , astfel :

- 7 voturi ‚pentru „ - Marghioala Catalin –Ionut ,Dinita Stefan , Hangiu
Florentin , Mares Rocxana , Oprescu Petre , Dafina Irinel si Carstocea Lavinia
- 0 voturi „împotrivă »
- 4 „ abtineri „ : Catana Octavian , Dumitrescu Gheorghe ., Mosneanu
Adriana si Popa Constantin .
Punctul nr.4 - Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.56/23.09.2021 , privind aprobarea unor investitii din bugetul local al
comunei Teisani, judeţul Prahova ,
proiect initiat de consilierii :
Marghioala Catalin –Ionut .Dinita Stefan , Hangiu Florentin , Mares Rocxana ,
Oprescu Petre , Dafina Irinel
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3
Dl presedinte
Dacă sunt observații?

Luari la cuvant : Viceprimar –Popa Constantin , Marghioala Catalin Ionut
,Coman Znicolae , ,lista ramane deschisa .

D-l viceprimar , care nu este de acord cu montarea parapetilor numai in
anumite zone ci si in alte zone de risc cum ar fi : Fintana Mare , drumul din
Teisani de la Marghiala Andrei
D-l Marghioala Catalin – precizeaza ca in calitatea pe care o detine putea
sa faca amendament la acest proiect de hotarare , prin care sa se
suplimenteze lungimea parapetilor.
D-l Coman Nicolae – tin sa multumesc ca s-au avut in vedere si drumurile
de la Bughea de Sus , doresc sa stiu cand se vor demara aceste lucrari.
D-l Marghioala Catalin – sunt bani in buget , iar lucrarea poate fi
demarata imediat dupa adoptarea si comunicarea hotararii.
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.57/23.09.2021 , prin care Consiliul Local al Comunei Teisani ia act si isi
insuseste alegerea delegatului satesc din satul Bughea de Sus in Consiliul
Local al comunei Teisani, in persoana d-lui COMAN NICOLAE, proiect initiat
de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3 .
Punctul

nr.

5

-

Dl presedinte
Dacă sunt observații?

Luari la cuvant : secretra general – Stanciu Camelia
deschisa.

,lista ramane

D-na secretar face precizarea ca si delegatul satesc va fi remunerat pentru
participare la sedintele care privesc interesele satului .
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.58/27.09.2021,
privind aprobarea devizului general actualizat al
cheltuielilor necesare realizarii investitiei “EXTINDEREA RETEA CANALIZARE
APE UZATE IN COMUNA TEISANI, JUDEŢUL PRAHOVA “ , proiect initiat de
d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
Punctul

nr.

6

-

Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Luari la cuvant : Oprescu Petre , secretar general Stance Camelia , lista
ramane deschisa.
D-l
Oprescu Petre – tine sa precizeze ca locul unde
firma SC
HIDROCUNSTRUCTIA SA isi desfasoara organizarea de santier este pe un
teren inchiriat de SC MATBAR CONSTRUCT de la comuna Teisani , care nu
avea dreptul sa subinchirieze .
Solicita o adresa scrisa
catre
SC HIDROCONSTRUCTIA prin care sa ne prezinte plata pentru organizare
de santier . Arata ca s-a platit deja catre Hidroconstructia SA 7000000 lei
dar mai au lucrari de executat , si se li se solicite finalizarea lucrarilor avand
in vedere ca li s-a platit peste 90 % din suma totala .
D-na Stanciu Camelia – preopune completarea in textul din proiectului de
hotarare referitor la devizul general cu „rest de executat „, intrucat acest
deviz cuprinde doar sumele ramase de executat in vederea realizarii
investitiei .

Se sunume la vot completarea propuds de d-na secretar ,care a fost
votata cu unanimitate de voturi .
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local
„pentru”.

au fost de acord cu 11 voturi

Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.59/28.09.2021, aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti
lucrarii de “ Reparatii prin pietruire drumuri in satul Bughea de Sus , comuna
Teisani , Judetul Prahova “ , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3 .
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Nu sunt .
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.59/28.09.2021, aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti
lucrarii de “ Reparatii prin pietruire drumuri in satul Bughea de Sus , comuna
Teisani , Judetul Prahova “ , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3 .
Dl presedinte
Dacă sunt observații?

D-l presedinte arata ca se va aproba si acest proiect , dar vom fi foarte
atenti la proiecte de reabilitare de drumuri , lucrari care se fac pe bani multi
si de calitate proasta.
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.62/29.09.2021, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local
Teișani în Consiliul de Administraţie al SCOLII GIMNAZIALE “ DUMITRU
BREZEANU “ , COMUNA TEIȘANI in anul scolar 2021-2022 , proiect initiat
de d-l primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Nu sunt .
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Punctul
nr. 11- Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.63/29.09.2021,
privind aprobarea caietului de sarcini aferent
documentaţiei de atribuire a contractului de elaborare “Strategie de
Dezvoltare Locala Durabilă a comunei Teisani, judetul Prahova pentru
perioada 2021-2027” , proiect initiat de consilierii : Marghioala Catalin –
Ionut , Dinita Stefan , Hangiu Florentin , Oprescu Petre , Carstocea Lavinia
Aviz Comisiile nr.1,nr.2 si nr.3
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
D-l Marghiaoala Catalin arata ca prin acest proiect s-a avut in vedere
atragerea de fonduri europene pentru realizarea de investitii.
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Punctul nr. 12- Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.64/29.09.2021, privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor
Publice Actualizat al comunei Teisani , pe anul 2021 , proiect initiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
Dl presedinte
Dacă sunt observații?

Nu sunt .
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.65/29.09.2021 , privind validarea modificarilor in bugetul local de
venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Teisani , proiect initiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe .
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
Punctul

nr.

13-

Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Nu sunt .
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.66/29.09.2021 , rectificarea bugetul local de venituri si cheltuieli pe
anul 2021 al comunei Teisani , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe
Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
Punctul

nr.

14-

Dl presedinte
Dacă sunt observații?

Nu sunt .

Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.
Punct

nr.

15

nr.67/29.09.2021

-

Proiect

de

hotărâre

a

consiliului

local

, privind aprobarea achizitiei publice a lucrarilor de

refacere a infrastructurii locale afectate de calamitatile naturale produse in
anul 2021, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .

Aviz Comisiile nr.1, nr.2 si nr.3
Dl presedinte
Dacă sunt observații?

D-l Oprescu Petre – trebuiesc supravegheate lucrarile !
Dl presedinte Marghiola Catalin Ionut ,supun la vot proiectul .
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului local au fost de acord cu 11 voturi „pentru”.

17. Diverse
- Adresa nr. 4425/20.09.2021 a Societatii Civile de Avocati Mihalcea
& Asociatii adresataPrimariai Teisani si Consiliului Local al comunei
Teisani .
D-l presedinte da citire adresei sus mentionate, prin care se solicita:
1.-revocarea in parte a HCL nr11/29.03.2021 , in sensul ca taxa
speciala
de salubrizare a fost aplicata discriminatoriu , in sensul ca
aceasta ar fi trebuit fi stabilita unitar pentru toti utilizatorii serviciului.
2.- achitarea sumei de 88.757,53 lei , taxa speciala de salubrizare
pentru perioada 01.06.2018- 31.03.2021 .
3.- punerea la dispozitie a unei liste cu
toate persoanele fizice si
juridice care au domiciliul sau resedinta in comuna Teisani .
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
D-l Oprescu Petre – pretul de 7 lei nu s-a respecta, si a fost majorat fara

acordul beneficiarului serviciului , la 9 lei.
D-l Marghioala Catalin- arata ca pretul a fost majorat cu acordul ANRSC .

D-na secretar arata ca s-a inainta catre A.D.I. DEseuri o lista cu toti
utilizatorii , actualizata inca din luna aprilie 2021
Dar firma considera ca si cetatenii plecati din localitate – exemplu cei plecati
la munca
in strainatate , studentii trebuie sa plateasca taxa de
salubrizare , cata vreme au domiciliul in localitate .

D-l presedinte – consider ca este foarte greu sa scapam de plata acestei
sume .
De asemenea arata ca a fost un management defectuos vis a vis de
activitatea prestata.
D-l Marghioala Catalin propune invitarea firmei SC ROSAL GRUP la o
discutie.
D-na secretar arata ca trebuie intocmit un punct de vedere .

Roaga d-nii consiglieri sa se inscribe la cuvant:
D-l Marghioala Catalin – doreste o situatie a facturilor emise pe locul de

consum – HOTEL – electricitate ,
apa si salubrizarea , de la data
adoptarii Hotararii nr 47 si sa se faca dovada ca plata acestor facturi s-a
facut de catre Asociatia Curba de Cultura.
D-l Tanasecu Iulian – nemultumirea mea consta in faptul ca am o
multime de plingeri , nesolutionate , am inchiriat 48 de ha , dar nu utilizez
decat 41 de ha.
Fac cunoscut ca am avut control APIA si riscam sa pierd subventia ,iar eu
nu mai platesc chiria pentru cele 7 ha lipsa.
D-na secretar face cunoscut faptul ca UAT Teisani , are intabulat izlazul
din punctul “Gorgan “ iar primaria Izvoarele nu .
D-l Marghioala propune introducerea unei actiuni in instanta.
D-na secretar arata ca d-l Dragomir
Lucian nu mai beneficiaza de
subventie APIA, dar utilizeaza terenul.
D-l Oprescu Petre – singura solutie este o actiune in instant pentru
tulburare de posie..
D-na secretar arata ca exista intocmite procese verbale de vecinatate cu
localitatile invecinate,pe care le pune la dispozitie
D-l Marghioala Catalin propune introducerea unei actiuni in instanta
pentru tulburare de posesie, avand in vedere ca limita este stabilita.
D-l Tanasescu Iulian – arata ca mai are o plingere referitoare la
constatare unei daune produse prin pasunat abuziv de o alta persoana pe
terenurile inchiriate de la diversi cetateni din localitate.
Propune ca cine nu isi face treaba sa isi dea demisia.
D-na secretar arata ca
membrii comisiei nu pot stabilii decat paguba,
modul de recuperare a prejudiciului se poate face numai prin instanta.
D-l Tanasescu Iulian - arata ca nu mai plateste nici un ban la primariei
Dl. presedinte
Declar inchise lucrarile sedintei .
Presedinte de sedinta,
Marghioala Catalin Ionut

Secretar general
Stanciu Camelia

