
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TEISANI  
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

  sedinta extraordinara  cu convocare de indata a  Consiliului Local 
Teisani  din data de  

                           23 decembrie   2021 , orele 20,30 
 

Sedinta extraordinara   cu convocare de indata  a fost convocata de 

catre  Primarul comunei Teisani , judeţul Prahova prin  Dispozitia 

primarului nr. 242/23.12.2021 ,in conformitate   cu prevederile 

art.133,alin.(2) ,art.134,alin.( 1) lit. »a »  si art.196 alin.(1) lit. »b »din 

OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

La lucrarile sedintei participa un numar de  11 consilieri din numarul 
total de 12 consilieri  in functie  ,astfel: 

- un numar de 7 consilieri participa fizic si anume :Oprescu Petre, 
Marghioala Catalin -Ionut, Dafina Irinel-Marian, Hangiu Florentin   ,  Mares 
Rocxana, Carstocea Lavinia-Elena  si Dinita Stefan  . 

- un numar de 4 consilieri participa online   si anume : Mosneanu 
Adriana  , Catana Octavian ,Dumitrescu Gheorghe  si participa 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(7). 

La ședinta Consiliului Local Teișani mai  participă  ,doamna Stanciu 

Camelia -   secretar general  al U.A.T.  Teișani  si domnul Stanciu 

Gheorghe ,primarul comunei Teisani . 

 D-l  Hangiu Florentin- presedinte de sedinta da citire proiectului  

ordinei de zi  si anume : 

1.Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor extraordinare cu 

convocare de indata din datele de 13.12.2021 si respectiv 14 .12.2021. 

2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.83/14.12.2021 privind 

solicitarea  fondurilor necesare privind plata  ajutoarelor  pentru incalzirea  

locuintei cu combustibili solizi si/sau solizi si a suplimentului pentru energie  

cu combustibili solizi si/sau solizi de la bugetul de stat  - initiator  proiect  

Stanciu Gheorghe - Aviz Comisia nr.2. 

3.Diverse : 



Informare :  

  -  Decizia 17/20.06.2018 a Curtii de Conturi Prahova ; 

-   Decizia 46/24.11.2021  a Curtii de Conturi Prahova ;  

Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu inca 2 proiecte de 

hotarare si anume : 

- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.84/23.12.2021 privind 
validarea  modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli pe 
anul 2021  al comunei Teisani , initiator  proiect primar - Stanciu 
Gheorghe- Aviz Comisia nr.1,2 si 3 ; 

- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.85/23.12.2021 , privind 
aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 
al comunei Teișani , județul Prahova , initiator  proiect primar - 
Stanciu Gheorghe- Aviz Comisia nr.1,2 si 3 ; 

 

Supus la vot la  proiectul ordinei de zi  cu suplimentarile facute  a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Punctul 1.- Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor extraordinare 

cu convocare de indata din datele de 13.12.2021 si respectiv 14 

.12.2021. 

 

 Domnul   presedinte . 
 
Cine este pentru? , impotrivă? abțineri?  
 
Membrii Consiliului local  au fost de acord cu 11 voturi „pentru”. 

 

Punctul 2.- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.83/14.12.2021 privind 

solicitarea  fondurilor necesare privind plata  ajutoarelor  pentru incalzirea  

locuintei cu combustibili solizi si/sau solizi si a suplimentului pentru energie  

cu combustibili solizi si/sau solizi de la bugetul de stat  -initiator  proiect  

Stanciu Gheorghe- Aviz Comisia nr.2. 

 

Dl   presedinte  

 

Dacă sunt observații? 

 

Luari la cuvant ? 

 

Dl   presedinte Hangiu Florentin ,supun la vot proiectul . 

 



Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului local  au votat  proiectul de hotarare cu 11 

voturi “pentru”. 

 

 
Punctul 3 – Proiect de hotărâre a consiliului local nr.84/23.12.2021 

privind validarea  modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli pe 

anul 2021  al comunei Teisani , initiator  proiect primar - Stanciu 

Gheorghe- Aviz Comisia nr.1,2 si 3 ; 

 

Dl   presedinte  

 

Dacă sunt observații? 

 

Luari la cuvant ? 

 

Dl   presedinte Hangiu Florentin ,supun la vot proiectul . 

 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului local  au votat  proiectul de hotarare cu 11 

voturi “pentru”. 

 

Punctul 4  

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.85/23.12.2021 , privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei 

Teișani , județul Prahova , initiator  proiect primar - Stanciu Gheorghe- 

Aviz Comisia nr.1,2 si 3 ; 

 

 Dl   presedinte  

 

Dacă sunt observații? 

 

Luari la cuvant ? 

 

Dl   presedinte Hangiu Florentin ,supun la vot proiectul . 

 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  



 

Membrii Consiliului local  au votat  proiectul de hotarare cu 11 

voturi “pentru”. 

 

5,Diverse : 

 Prezentarea deciziilor Curtii de Conturi :  

  -  Decizia 17/20.06.2018 a Curtii de Conturi Prahova ; 

-   Decizia 46/24.11.2021  a Curtii de Conturi Prahova ;  

 

Ne mai fiind problem de discutat pe ordinea de zi , d-l Hangiu Florentin 

- presedinte de sedinta , multumeste d-lor consilieri si invitati pentru 

participare si declara lucrarile sedintei inchise . 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA  

      Hangiu Florentin                                      

                                            SECRETAR GENERAL UAT, 

                                                Camelia Stanciu 
 


