ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Teisani din data de
07 februarie 2022, orele 18,00
La sedinta Consiliului Local Teișani ,
convocată prin Dispozitia
primarului nr. 31 /01.02.2022 , din numarul total de 12 consilieri in
functie participa fizic numai 8 consilieri si anume :Oprescu Petre ;
Dafina Marian Irinel ; Hangiu Florentin ; Dinita Stefan ; Mosneanu
Adriana ; Dumitrescu Gheorghe ; Carstocea Elena -Lavinia si Mares
Rocxana , iar on-line participa dl- Marghioala Catalin-IOonut si d-l
Catana Octavian.
Absenti sunt d-nii consilieri : Popa Constantin si Curca Traian.
La ședinta Consiliului Local Teișani mai participă ,doamna Soare
Rozica – loctiitor secretar general al U.A.T. Teișani .
D-na Soare Rozica-loctiitor secretar general - face cunoscut ca
trebuie ales un nou presedinte de sedinta si roaga d-nii consilieri sa faca
propuneri in acest sens.
D-L Dafina Irinel propune ca presedinte de sedinta pe d-l Dinita
Stefan.
Supusa la vot propunerea a fost aprobata cu unanimitate de votuiri
de cei prezenti
D -L presedinte de sedinta
da citire proiectuluii ordinei de zi si
anume :
1.Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare din data de
05.01.2022
2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.1/13.01.2022 privind
aprobarea Raportului asupra
activitatii desfasurate de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului
2021, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
Aviz Comisia nr.2
3.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.2/17.01.2022 privind
aprobarea implementarii procesului de bugetare participativa la nivelul
comunei Teisani , judeţul Prahova pentru anul bugetar 2022, proiect
initiat de consilierii locali Marghioala Catalin Ionut ,Dinita Stefan ,
Hangiu Florentin , Mares Rocxana ,Oprescu Petre si Dafina Irinel;
Aviz Comisia nr.1
4. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.3/17.01.2022 privind
aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce

vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii
nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, proiect initiat de
d-l primar Stanciu Gheorghe ;
Aviz Comisia nr. 2
5. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.4/17.01.2022 privind
mandatarea domnului POPA CONSTANTIN , reprezentantul consiliului
local Teisani, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova “
pentru a vota ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile
de
alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare a SC
Hidro Prahova S.A. , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
Aviz comisia nr.3
6. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.5/20.01.2022 privind
incheierea contului de executie a exercitiului bugetar pe anul 2022,
proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;
Aviz comisia nr.1
7. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.6/20.01.2022 privind
aprobarea Regulamentului privind achizitiile directe la nivelul comunei
Teisani, judeţul Prahova- proiect initiat de consilierii locali Marghioala
Catalin Ionut ,Dinita Stefan , Hangiu Florentin , Mares Rocxana
,Oprescu Petre si Dafina Irinel;
Aviz comisia nr.1
8. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.7/26.01.2022 privind
eliberarea din functie a viceprimarului comunei Teisani, judeţul Prahova
, proiect initiat de d-l consilier Marghioala Catalin- Ionut si d-l primar
Stanciu Gheorghe.
Aviz comisia nr.2
9. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.8/27.01.2022 privind
aprobarea utilizarii excedentului bugetului local , proiect initiat de d-l
primar Stanciou Gheorghe.
Aviz comisia nr.1
10. Diverse .
D-na Carstocea Lavinia propune suplimentarea ordinei de zi cu
urmatorul material :Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.9/31.01.2022 privind mandatarea primarului comunei Teisani , sa
voteze modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara –
“ Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, proiect initiat
de d-l primar Stanciou Gheorghe-Aviz comisia nr. 1
Supusa la vot propunerea de suplimentare a ordinei de zi –a fost
aprobata cu unanimitate de voturi de cei prezenti .
Se supune apoi la vot proiectul ordinei de zi cu suplimentarea
propusa , aprobat cu unanimitate de voturi de cei prezenti .
Au fost luate in discutie materialele inscrise pe ordinea de zi si
anume :

Punctul nr. 1- Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare
din data de 05.01.2022
Supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi de
cei prezenti.
Punctul nr. 2- Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.1/13.01.2022 privind aprobarea Raportului asupra
activitatii
desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe
semestrul II al anului 2021, proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe -Aviz Comisia nr.2
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de cei prezenti.
Punctul nr. 3- Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.2/17.01.2022 privind aprobarea implementarii procesului de
bugetare participativa la nivelul comunei Teisani , judeţul Prahova
pentru anul bugetar 2022, proiect initiat de consilierii locali Marghioala
Catalin Ionut ,Dinita Stefan , Hangiu Florentin , Mares Rocxana
,Oprescu Petre si Dafina Irinel-Aviz Comisia nr.1
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de cei prezenti.
Punctul
nr.4- Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.3/17.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de
interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de catre beneficiarii de
ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe -Aviz Comisia
nr. 2.
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de cei prezenti.
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.4/17.01.2022 privind mandatarea domnului POPA CONSTANTIN ,
reprezentantul consiliului local Teisani, in Adunarea Generala a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul
Apei-Prahova “ pentru a vota ajustarea pretului si tarifului pentru
serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de
operare a SC Hidro Prahova S.A. , proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe -Aviz comisia nr.3
La acest proiect de hotărâre au fost depuse 3 amendamenete
intocmite de d-l consilier Marghioala Catalin Ionut.
Prin amendamentul nr. 1 -se propune inlocuirea d-l Popa
Constantin cu d-l primar Stanciu Gheorghe ca sa voteze “Impotriva
“majorarii “pretului

Se supune la vot amendamentul nr. 1- care a fost votat cu
unanimitate voturi de cei prezenti.
Prin amendamentul nr. 2- se propune inlocuirea d-l Popa
Constantin cu d-l primar Stanciu Gheorghe sa aduca la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Se supune la vot amendamentul nr. 2- care a fost votat cu
unanimitate voturi de cei prezenti.
Prin amendamentul nr. 3- se propune tot inlocuirea d-l Popa
Constantin cu d-l Stanciu Gheorghe in antetul prezentului proiect.
Se supune la vot amendamentul nr. 3- care a fost votat cu
unanimitate voturi de cei prezenti.
Se supune apoi la vot proiectul cu toate cele trei
amendamente – care a fost votat in unanimitate de cei prezenti.
Punctul nr.6- Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.5/20.01.2022 privind incheierea contului de executie a exercitiului
bugetar pe anul 2022, proiect initiat de d-l primar Stanciu GheorgheAviz comisia nr.1
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de cei prezenti.
Punctul nr.7 – Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.6/20.01.2022 privind aprobarea Regulamentului privind achizitiile
directe la nivelul comunei Teisani, judeţul Prahova- proiect initiat de
consilierii locali Marghioala Catalin Ionut ,Dinita Stefan , Hangiu
Florentin , Mares Rocxana ,Oprescu Petre si Dafina Irinel;
Aviz comisia nr.1
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de cei prezenti.
Punctul nr.8- Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.7/26.01.2022 privind
eliberarea din functie a viceprimarului
comunei Teisani, judeţul Prahova , proiect initiat de d-l consilier
Marghioala Catalin- Ionut si d-l primar Stanciu Gheorghe.
Aviz comisia nr.2.
Avand in vedere ca dintre cei 10 consilieri prezenti , numai 8
participa fizic , iar 2 sunt on-line si anume: Marghioala Catalin Ionut
si Catana Octavian , acestora din urma nu li se pot inmana buletine
de vot pentru a-si exercita votul , motiv pentru care pot sa-si exercite
votul secret doar cei 8 consilieri (care participa fizic ) si anume :
Oprescu Petre ; Dafina Marian Irinel ; Hangiu Florentin ; Dinita Stefan ;
Mosneanu Adriana ; Dumitrescu Gheorghe ; Carstocea Elena -Lavinia si
Mares Rocxana

Se supune la vot modelul buletinului de vot- propunere
aprobata cu unanimitate de voturi.
D-l Hangiu Florentin –propune ca votarea sa se faca prin
incercuirea raspunsului “DA” sau “NU “-propunere aprobata cu
unanimitate de voturi.
Dupa exercitarea votului si deschiderea buletinelor de vot se
constata ca toate cele 8 voturi au fost cu raspunsul “DA”(pentru
demiterea viceprimarului).
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre a consiliului local
nr.8/27.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului
local , proiect initiat de d-l primar Stanciou Gheorghe-Aviz comisia
nr.1
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de cei prezenti.
Punctul nr.11.-inscris pe ordinea de zi la suplimentare si
anume : Proiect de hotărâre a consiliului local nr.9/31.01.2022
privind mandatarea primarului comunei Teisani , sa voteze modificarea
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – “ Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova”, proiect initiat de d-l primar
Stanciou Gheorghe-Aviz comisia nr. 1
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de cei prezenti.
S-a trecut la punctul 10 de pe ordinea de zi si anume : Diverse.
Cu aceasta ocazie presedintele de sedinta prezinta o adresa din
partea Asociatiei Curba de Cultura , adresa inregistrata sub nr.
707/07.02.2021 , ce a fost inmanata de d-na Soare Rozica –loctiitor
secretar general fiecaruia dintre consilierii prezenti.
D-l Dumitrescu Gheorghe propune
ca raspunsul sa fie
comunicat in sedinta viitorae , dupa studierea cu atentie a adresei.
Propunere aprobata cu unanimitate de voturi.
D-l Oprescu Petre- propune ca toate proiectele de hotarare
viitoare sa fi analizate in sedinta comuna a comisiilor reunite ,pentru ca
ca toti consilieri sa voteze in cunostinta de cauza, proiectele initiate.
Ne mai fiind probleme de discutat pe ordinea de zi , d-l Dinita Stefan
presedinte de sedinta , multumeste d-lor consilieri pentru participare si
declara lucrarile sedintei inchise .

PRESEDINTE DE SEDINTA
DINITA STEFAN

SECRETAR GENERAL UAT,
Camelia Stanciu

