ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
sedinta extraordinara cu convocare de indata a Consiliului Local
Teisani din data de
30 OCTOMBRIE 2021 , orele 19,00
La sedinta Consiliului Local Teișani ,convocată prin Dispozitia primarului
nr. 154/29.09.2021 , 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 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 Soare Rozica,
loctiitor secretar general al U.A.T. Teișani si domnul Stanciu Gheorghe
,primarul comunei Teisani ,iar ca invitat d-l Dumitrache Gheorghe .
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.
Dl . Marghioala Catalin Ionut –președintele
proiectului ordinei de zi si anume :

de ședinta , da citire

1.Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 30.09.2021 .
2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.69/26.10.2021 privind
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimative pentru

obiectivul de investitie “RETELE DE CANALIZARE IN SATELE
TEISANI,OLTENI,STUBEIU si VALEA STALPULUI,COMUNA TEISANI,JUDETIUL
PRAHOVA , prin Programul National de Investitii “ANGHEL SALIGNY”aprobat
prin OUG nr.95/2021- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe –Aviz
Comisia nr. 1
3.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.70/28.10.2021 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Teisani ,in comisia de evaluare
a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director la Scoala
Gimnaxziala” DUMITRU BREZEANU “ Teisani , proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe.- Aviz Comisia nr.2
4.Plangere prealabila nr.7274/22.10.2021
5.Plangere prealabila nr.7275/22.10.2021
6.Plangerea prealabila nr. 7282/27.10.2021
7.Plangere prealabila nr.7283/27.10.2021.
Intrucat procesul verbal nu a fost transmis on-line tuturor consilierilor,
se propune aprobarea acestuia intr-o sedinta viitoare- propunere aprobata
cu unanimitate de voturi .
D-l presedinte propune introducerea pe ordinea de zi a unei adrese din
partea membrilor consiliului local, inregistrata sub nr.7297/2021, prin care se
solicita duplicate ale facturilor de utilitati furnizorilor : HIDRO PRAHOVA si
ELECTRICA FURNIZARE SA ,din perioada 2019 pana in prezent,pentru
imobilele :Baza Sportiva din sat Olteni si Camin Cuiltural Teisani , spatii
utilizate de catre Asociatia Curba de Cultura
D-l primar propune discutarea acesteia la Diverse.
Supusa la vot propunerea facuta de d-l primar a fost aprobta cu 7
voturi “pentru”din partea dlor consiglieri :Marghioala Catalin-Ionut,Mares
Rocxana,Hangiu Florenrin , Dafina Irinel-Marian,Dinita Stefan si Carstocea
Lavinia Elena 5 abtineri din partea dlor consilieri: Catana Octavian,
Mosneanu Adriana, Dumitrescu Gheorghe , Popa Constantin si Curca Traian.
D-l primar propune suplimentare ordinei de zi cu urmatoarele materiale:
-Proiect de hotărâre a consiliului local nr.71/28.10.2021 privind
manadatarea
viceprimarului comunei Teisani
sa voteze
rezilierea
Contractului de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare
,Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in zonele :3-

Draganesti,4:Urlati si 5:Valenii de Munte ,prtoiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe- Aviz comisia nr.3
-Proiect de hotărâre a consiliului local nr.72/28.10.2021 privind
aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii activitatii de administrare a
depozitului de deseuri municipal Boldesti-Scaieni,in cadrul SMID PRAHOVAproiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe- Aviz comisia nr.3
- D-l Marghioala Catalin nu este de acord cu discutarea in plen a
unor proiecte, care nu au fost inaintate spre analiza tuturor membrilor.
Supusa la vot si aceasta propunere de suplimentare a ordinei de zi a
fost aprobata cu : 5 voturi “pentru” din partea consilierilor : Carstocea
Lavinia Elena ; Popa Constantin , Catana Octavian , Dumitrescu Gheorghe
si Curca Traian o “abtinere “din partea d-nei Mosneanu Adriana si 6 voturi
“impotriva “din partea consilierilor : Hangiu Florentin ,Marghioala Catalin Ionut , Dafina Irinel-Marian ,Dinita Stefan , Oprescu Petre si Mares Rocxana.

D-l MarghioalaCatalin Ionut –presedinte se sedinte propune luare in
discutie a materialului inscris la pct.2 de pe ordinea de zi si anume :Proiect
de hotărâre a consiliului local nr.69/26.10.2021 privind aprobarea
cererii de finantare si a devizului general estimative pentru obiectivul de
investitie “RETELE DE CANALIZARE IN SATELE TEISANI,OLTENI,STUBEIU si
VALEA STALPULUI, COMUNA TEISANI,JUDETIUL PRAHOVA , prin Programul
National de Investitii “ANGHEL SALIGNY”aprobat prin OUG nr.95/2021proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe – Aviz comisia nr.1.
D-l presedinte da cuvantul d-lui primar –initiatoriul proiectului -pentru
a prezenta oportunitatea acestia.
D-l primar – arata ca la initierea acestui proiect s-a avut in vedere
extinderea retelei de canalizare si in celelalte sate precum si obtinerea unui
pret standart mai mic per km respectiv per locuitor.
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi
de cei prezenti.
A fost luat in discutie materialul inscris la pct.3 de pe ordinea de zi si
anume :Proiect de hotărâre a consiliului local nr.70/28.10.2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Teisani ,in comisia de
evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director la Scoala

Gimnaziala” DUMITRU BREZEANU “ Teisani , proiect initiat de d-l primar
Stanciu Gheorghe-aviz comisia 2.
-D-l presedinte arata ca la acest proiect a fost depus si un
amendament prin care se propune inlocuirea d-lui Curca Traian cu d-l
Marghioala Catalin-Ionut.
Se supune la vot amendamentul propus .
In prealabil s-a solicitat pupunctul de vedere d-lui Curca Traian
,membru desemnat prin proiectul initial si a carei inlocuire s-a cerut prin
amendamentul propus.
Acesta arata ca nu are obiectiuni si este de accord cu amendamentul
propus , care supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi de cei
prezenti.
Se supune apoi la vot proiectul cu amendamentul propus , care de
asemenea a fost aprobat in unanimitate - 12 voturi “pentru”.
S-a trecut apoi la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi respectiv
punctele 4, 5, 6 si 7 si anume cele 4 plangeri prealabile ,dintre care 2 depuse
de catre Asociatia Curbna de Cultura si 2 depuse de catre d-l primar.
D-l presedinte propune ca acestea sa nu mai fie citite in sedinta
intrucat au fost inaintate prin mijloace electronice de catre secretarul general
, tuturor consilierilor , care au avut astfel posibilitatea studierii lor, propunere
aprobata cu unanimitate de voturi de cei 12 consilieri .
- D-l presedinte de sedinta considera ca cele 2 plangeri depuse de
catre Asociatia Curba de Cultura nu isi au rostul intrucat au fost adoptate
hotarari de consiliu in acest sens.
- D-l primar arata ca au fost contestate 2 acte administrative adoptate
in consiliul local si doreste sa stie care dintre membriii consiliului sunt pentru
anularea acestor.
-D-l Oprescu Petre- arata ca prin parteneriatul incheiat cu Asociatia
Curba de Cultura ,acesteia i s-a pus la dispozitie un grajd dezafectat , iar
ulterior i s-a incredintat , cu titlu gratuit ,un alt spatiu care nu era prevazut
in contractul de parteneriat.
-D-l Marghioala Catalin considera ca membrii consiliului sunt mai
indreptatiti sa ceara despagubiri pentru folosirea de catre Asociatia Curba de
Cultura a unui alt spatiu decat cel prevazut in contractul de parteneriat

incheiat .Precizeaza de asemenea ca nu este de acord cu atitudinea d-lui
Catana Cosmin -presedintele Asociatiei Curba de Cultura ,intrucat de cate
ori a participat la sediontele de consiliu la care a fost invitat , nu a
demonstrat membrilor consiliului, ca activitatile desfasurate au adus un
plus valoare comunitatii noastre.
- D-l primar arata ca Asociatia Curba de Cultura a desfasurat o serie
de activitati culturale ,prin care s-a urmarit promovarea localitatii in scopul
atragerii de investitii in domeniul turismului rural.
- D-l Oprescu Petre arata ca nu a fost demarat nici un proiect pe
fonduri europene in domeniul turismului .
- D-l Marghioala Catalin – precizeaza ca desi a facut solicitare in
acest sens ,nu a primit inca copia acordului de parteneriat incheiat cu
Asociatia Curba de Cultura pentru spatiile pe care aceasta le-a utilizat pana
in prezent.
- D-l Oprescu Petre– intreaba cine a dat dispozitie sa se scoata
gresia de pe treptele de urcare la fostulspatiu in care si-a desfasurat
activitatea Gradinita Teisani , din incinta Caminului Cultural .
Referitor la achizitia Strategiei de dezvoltare a localitatii
d-l
Marghioala Catalin arata ca o parte dintre membrii consiliului s-au intalnit cu
unul dintre ofertanti ,intalnire la care a fost invitat si dl primar.
- D-l primar – raspunde –nu puteti sa-mi impuneti selectarea unei
firme care a ofertat un pret foarte mare si nu a prezentata documentulde
experienta similara
- D-l Marghioala Catalin – cred ca dvs. nu intelegeti ce inseamna o
Strategie de Dezvoltare Locala .
- D-l primar – pe semnatura mea nu se vor incheria contracte cu o
valoare mai mare decat cele reale, intrucat Strategia de dezvoltare se poate
face cu o alta o firma care sa perceapa un pret rezonabil .
- D-l Marghiola Catalin -am stabilit sa ne intalnim cu unul dintre
ofertanti , intalnire la care ati fost invitatiat si dvs., dar nu ati dat curs
invitatiei.
-D-l Primar- Strategia de dezvoltare locala inseamna de fapt o serie
de lucrari ce trebuiesc avute in vedere pentru dezvoltarea localitatii,si nu mi

se pare normal sa platim suma de cca.200 de milioane pentru o listade
lucrari de investitii pe care o cunoastem foarte bine cu totii.
-D-l Marghioala Catalin - alegeti dvs. un furnizor care sa vina cu o
strategie mai buna buna .O strategie buna poate atrage investitori.
-D-l Primar –firma cu care ati stabilit intrevederea , nu si-a asumat
raspunderea pentru
aducerea la indeplinire a obiectivelor de investitii
mentionate in lucrarea de stategie propusa.
- D-l Oprescu Petre –propune ca la selectarea ofertantului sa
participe
atat d-l primar cat si unii membrii ai consiliului local pentru
alegerea unui ofertant competitiv.
- D-l Hangiu Florentin – intreaba de ce abia acum d-l primar a gasit
puncte slabe , la firma care a acceptat sa a participe la discutii cu membrii
ai consiliului local.
- D-l primar - pretul ofertat de firma in cauza este unul foarte mare ,
fara ca macar aceata sa prezinte documentul de experienta similara.
- D-l Oprescu Petre -ne dorim o firma care sa atraga fonduri
europene pentru implementarea de proiecte. Nu au fost investiti nici macar
banii din buget.
- D-l primar - ati taiat banii din buget prevazuti pentru lucrarile de
investitii ce urmau a se realiza, cu ocazia modificarii sumelor prevazute in
Planul Anual al Achizitiilor Publice.
- D-l -Oprescu Petre – un membru al partidului PNL –respectiv d-na
Carstocea Lavinia a initiat un proiect de hotararte privind amenajarea
parcurilor de joaca pe raza localitatii , fara a se demera pana in prezent
nimic in acest sens.
- D-l Popa Constantin – ati identificat spatiul pentru amenajarea
unui parc de joaca?
- D-l Oprescu Petre – in curtea Primariei , dar ne dorim sa facem
lucruri de calitate, fara sa ne gandim intotdeauna la pretul cel mai mic.
-D-l Marghiooala Catalin - de un an de zile stam cu banii in cont , iar
cu ocazia lucrarilor de canalizare a fost afectata trecerea peste calea ferata
, care nici pana in present nu a fost remediata.

Diverse.

S-au inscria lacuvant:
-D-l Marghioala Catalin – prezinta adresa prin care s-au cerut
facturile cu utilitatile de la Caminul Cultural si Baza Sportiva , din anul 2019
si pana in present , pentru a se putea verifica daca Asociatia Curba de
Cultura a achitat aceste facturi in totalitate. .
-Dafina Irinel –Marian – intreaba cand se vor continua si respectiv
finaliza lucararile de betonare a drumurilor afectate de lucrarile de
canalizare
-D-l Oprescu Petre -arata ca in devizul de lucrari de la investitia cu
canalizarea , apar
inscrise lucrari de
“subtraversare “deci firma
constructoare –SC HIDROCONSTRUCTIA SA - nu va remedia nimic
-D-l primar – raspunde ca se vor remedia toate drumurile afectate.
-D-l Marghioala -intreaba cand ?, ca in curand va verni inghetul.
-D-l Dafina Irinel- intreaba de ce nu s-au luat masuri de reparatii a
drumurilor afectate pana in prezent, avand in vedere ca lucrarea de
reparatii drumuri nu este o lucrare de mare avengura, care sa necesite o
cheltuiala foarte mare.
-D-l primar- raspunde ca exista un litigiu cu firma constructoare si
dupa finalizarea analizarii probelor , se vor efectua lucrarile de reparatii .
-D-l Oprescu Petre- propune ca lucrarea de remediere a drumurilor
afectate sa fie executata pana la finalizarea litigiului.
-D-l Popa Constantin -viceprimar – arata ca a intreprins o serie de
lucrari ce au fost considerate de unii cetateni din comuna ca abuzive.
-D-l Dinita Stefan – semnaleaza faptul ca
toate lucrarile de
investitii se fac fara proiecte intocmite in prealabil si numai cu firme care
executa lucrarile dupa bunul plac.
-D-l Marghioala Catalin – arata ca mai sunt foarte multe lucrari de
realizat( ex :montarea unor balustrade) lucrari care nu implica cheltuieli
foarte mari , exceptie fiind lucrarea de “Extindere apa potabila in satul
Bughea de Sus .
-Dl primar – raspunde d-lui Oprescu Petre - v-am dat posibilitatea sa
faceti parte din comisia de licitatie pentru – investitia “Extindere retea apa

potabila sat
achizitie?

Bughea de Sus “. De ce nu s-a finbalizat inca

aceasta

-D-l Oprescu Petre – arata ca au fost respectate termenele si s-au
mai solicitat unele clarificari firmelor ce s-au inscris la licitatie si care care nu
au prezentat un pret real.
-D-l Marghioala Catalin - aveati in mare parte teava cumparata
de mai multi ca ani si de ce nu ati racordat pana in prezent satul Bughea
,la reteaua de apa potabila?
-D-l primar – daca aveam o alta comisie , deja licitatia era finalizata ,
sper ca nu ati inlaturat o firma care s-ar putea sa faca contestatie si astfel
lucrarea sa se intarzie .
- D-l. Oprescu Petre - Am eliminat o firma care nu a prezentat toate
documentele cerute prin caietul de sarcini. Ne-am intalnit cu consultantul ,iar
luni se va delibera si se va stabili ofertantul castigator.
- D-l Dafina Irinel- nu ati venit in nici o sedinta, in care sa spuneti ce
lucrari vreti sa demarati.
-D-l Marghioala Catalin - firmele
licitatiei , daca se considera indreptatite
comisia si-a facut treaba cum trebuie , nu
contestatii.

nemultumite
de rezultatul
pot face contestatie, iar daca
avem de ce sa ne temem de

-D-l Dumitrache Gheorghe –invitat- arata ca a a fost amendat de 2
ori cu suma de 1500 lei pentru pasunat pe terenuri ale unor diversi
cetateni. Intreaba pe domnul primar de ce a primit amenda intrucat are
acordul cetatenilor pe ale caror terenuri a pasunat?
-D-l primar -la data cand vi s-a aplicat amenda va aflati cu animalele
pe terenuri pentru care nu aveati incheiate contracte de inchiriere, deci
pasunati abuziv - nu respectati numarul de animale , nu aveti declarata
organizarea de stana.Puteti contesta procesul verbal de amenda daca va
considerati nevinovat, dar daca aveati contracte de arenda acestea trebuia
inregistrate la primariei.
- D-l Oprescu Petre – considera ca daca d-l Dumitrache Gheorghe
are semnaturi de la cetateni sa pasca pe terenurile acestora , nu trebuia
amendat .

- D-l primar – arata ca numitul Dumitrache Gheorghe a incalcat
regulamentul de pasunat si a intrat in mod abuziv pe terenuri proprietati
particulare, mai mult decat atat am primit reclamatii de la cetateni care au
semnalat ca acesta pasuneaza abuziv pe terenuri de unde prunele nu
erau inca recoltate.
D-l presedinte multumeste d-lor consilieri pentru participare si declara
lucrarile sedintei inchise.

Presedinte de sedinta ,
Marghioala Catalin-Ionut

Secretar general
Camelia Stanciu

