ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
sedinta extraordinara a Consiliului Local Teisani din data de
5 ianuarie 2022 , orele 18,15
Sedinta extraordinara a fost convocata prin convocatorul
nr.7375/30.12.2021, intocmit de o treime din numarul total de 12
consilieri in functie (Oprescu Petre, Marghioala Catalin -Ionut, Dafina
Irinel-Marian, Hangiu Florentin , Mares Rocxana si Dinita Stefan) conform prevederilor art.133, alin.(2) lit.” b” si 134 alin (1) litera “b” din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile
ulterioare .
La lucrarile sedintei participa un numar de 7 consilieri din numarul
total de 12 consilieri in functie , si anume :Oprescu Petre, Marghioala
Catalin -Ionut, Dafina Irinel-Marian, Hangiu Florentin , Mares Rocxana,
Carstocea Lavinia-Elena si Dinita Stefan .
La ședinta Consiliului Local Teișani mai participă ,doamna Stanciu
Camelia - secretar general al U.A.T. Teișani .
D-l Hangiu Florentin - presedinte de sedinta da citire proiectului
ordinei de zi si anume :
1.Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 23.12.2021 .
2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.68/11.10.2021 privind
eliberarea din funcție a viceprimarului comunei Teișani, județul Prahova
- initiatori proiect consilieri locali Oprescu Petre, Marghioala Catalin Ionut, Dafina Irinel-Marian, Hangiu Florentin , Mares Rocxana, si Dinita
Stefan - Aviz Comisia nr.1 si 2.
3.Diverse :
D-l Marghioala Catalin – propun scoaterea de pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre nr 68/11.10.2021 , intrucat in conformitate cu
prevederile Codului Administrativ nu este intrunita majoritatea legala
perntru adoptarea proiectului , respectiv trebuia sa fie prezenti minim 8
consilieri locali . Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de
consiliul local prin hotărâre adoptata cu majoritatea a doua treimi din
numarul consilierilor in functie ( la un calcul simplu de 2/3 din 12 consilieri
in functie , rezulta un numar de 8 consilieri ) .

D-na Stanciu Camelia – secretar general – totii initiatorii proiectului sunt
de accord cu propunerea dumneavoastra ?
In urma
consultarii
totii initiatorii proiectului sunt de accord cu
propunerea domnului Marghioala Catalin .
Supusa la vot propunerea domnului Marghioala Catalin a fost
votata cu un numar de 7 voturi “pentru “ .
Supus la vot la proiectul ordinei de zi cu modificarea facuta a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 1.- Aprobarea procesului
23.12.2021 .

verbal al sedintei din data de

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

Membrii Consiliului local au fost de acord cu 7 voturi „pentru”.
Punctul 2.- Diverse :
Dl presedinte
Dacă sunt observații?
Luari la cuvant ?
S-au inscris la cuvant : Stanciu Camelia , Marghioala Catalin ,Oprescu
Petre , Dafina Irinel ,lista ramane deschisa .
Stanciu Camelia – dau citire petitiei inregistrate cu nr. 5867/08.12.2021
la Primaria Teisani ,referitor la anumite petitii inregistrare in anul 2021 de
catre locuitorii satului Bughea de Sus .
Oprescu Petre – o parte din doleatele acestor cetateni au fost discutate
in cadrul sedintelor de comisii si respectiv de plen a Consiliului Local
Teisani , realizanudu-se pana la acesta data urmatoarele :
- alocare bani catre biserica din sat ;
- s-au inceput pietruirile ;
- s-a demarat lucrarea de montare indicatoare de orientare ;

- sau facut unele defrisari inainte de a incepe lucrarea de pietruire ;
D-l Marghioala Catalin- aspectele semnalate sunt in atributiile
executivului .
Am remarcat ca asfaltul catre satul Bughea de Sus s-a deterioarat foarte
mult , de aceea orice lucrare de infrastructura trebuie facuta cu proiect ,
intocmit de specialisti in domeniu .
D-l Oprescu Petre – la lucrarea de pietruire dintre tarlale s-a pus un nisip
care nu o sa reziste , daca se aplica piatra sparta nu se ajungea la asa
lucrare .
Am explicat si la fata locului ( la data cand am participat ca invitat la
receptia lucrarii ) modul in care trebuia executata lucrarea .
Executantul a spus ca lucrarea este garantata si daca se deterioareaza ,
reface .
D-l Dafina Irinel – cine raspunde ?
D-l Marghioala Catalin- proiectul de hotărâre cu pietruirile a fost
aprobat din luna septembrie( 29.09.2021 ) , de ce s-a executat lucrarea
in luna decembrie ?
Lucrarea trebuia urmarita de persoanele desemnate din cadrul
executivului .
D-l Dinita Stefan – am inteles ca lucrare a fost urmarita de vice !
D-l Oprescu Petre- de aceea am venit cu acest proiect de hotărâre ,
pentru incompetenta !
D-l Marghioala Catalin- consider ca trebuie analizata oferta de pietruire
depusa pentru a se putea verifica daca preturile ofertate nu au fost foarte
mult incarcate .
Din anul 2022 se vor face lucrari la nivelul UAT Teisani doar cu proiect
intocmit de specialist .
In cazul pietruirii proiectul a fost inregistrat pe 28.09.2021 , aprobat pe
29.09.2021 , treaba s-a facut pe repede inainte , relizand acum ca au fost
probleme cu solutia tehnica propusa .
Relaizarea lucrarii facandu-se abia peste trei luni .

Referitor la proiectul cu eliberarea din functie a viceprimarului localitatii ,
proiectul a fost initiat pe 11 octombrie 2021 si a tot fost tergiversat .
O parte din colegii nostrii au uitat ca au fost votati de cetateni ,nu de
primar . Aici nu venim doar sa ne luam banii .
Acest proiect poate fi introdus pe ordinea de zi la fiecare sedinta de acum
incolo.
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

