ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL L

PROCES – VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Teisani din data de
3 martie 2022, orele 17,30

La sedinta Consiliului Local Teișani ,
convocată prin Dispozitia
primarului nr.45/03.03.2022 , participa fizic un numar de 9 consilieri din
numarul total de 12 consilieri in functie
si anume :Oprescu Petre ;
Dafina Marian Irinel ; Hangiu Florentin ; Dinita Stefan ; Dumitrescu
Gheorghe ; Carstocea Elena -Lavinia ;
Mares Rocxana ; Marghioala
Catalin-Ionut si Catana Octavian, iar on-line participa d-na Mosneanu
Adriana.
Absenti sunt d-nii consilieri : Curca Traian si Popa Constantin .
La ședinta Consiliului Local Teișani mai participă ,doamna Stanciu Camelia
secretar general al U.A.T. Teișani si domnul Stanciu Gheorghe – primarul
localitatii.
D-l presedinte de sedinta Dinita Stefan da citire proiectului ordinei de zi si
anume :
1.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.10/01.02.2022, privind
aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de
urgenţă, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe -Aviz
Comisia nr.2 .
2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.11/08.02.2022, privind
aprobarea achizitionarii de
servicii juridice de consultanta, de
asistenta si de reprezentare , proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe -Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
3.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.13/14.02.2022, privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei
Teisani , judetul Prahova ,proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe -Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
4.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.14/14.02.2022, privind
aprobarea Programul Anual
al Achizițiilor Publice al Comunei
Teisani pe anul 2022 , proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe-

Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .

Inainte de aprobarea ordinei de zi
au fost o serie de discutii
referitoare la proiectul privind aprobarea bugetului local si care a fost
retras de pe ordinea de zi a sedintei din data de 28.02.2022 .
D-l Oprescu Petre doreste sa stie de ce a fost inaintat spre validare
la DGFP Prahova in data de 16.02.2022 un buget ne aprobat prin hotărâre
de consiliu local. Mai mult de atat proiectul nr .13/ 14.02.2022 a fost avizat
de comisiile din cadrul consiliului local abia in data de 21.02.2022, unde
s-au propus o serie de modificare de care nu s-a tinut cont .
D-nul primar raspunde ca a fost inaintat spre verificare , dar Serviciu
buget din cadrul DGFP Prahova, care l-a inaintat mai departe la
Bucuresti, considerand ca va fi si aprobat in aceasta forma.
D-l Oprescu Petre considera ca in momentul in care s-a lansat un act
spre validare , aceasta nu mai poate fi modificat.
D-l Marghioala Catalin Ionut propune ca pentru deblocarea sitiatiei
ca
bugetul
initial sa fie aprobat fara sumele
alocate ulterior
invatamantului si cu modificarile propunse de consilieri in sedinta de
comisie , iar in bugetul rectificat sa fie prinse
si sumele alocate
invatamantului.

Se supune la vot proiectul ordinei de zi , care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de cei prezenti.
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani
Va informez ca sunt indeplinite prevederile art 136 ,alin ( 8) din O.U.G. nr
57/2019 , privind Codul administrativ , m c, perntru proiectele de hotărâre
care au fost aprobate pe ordinea de zi .
Au fost luate in discutie materialele inscrise pe ordinea de zi si
anume :
Punctul nr. 3- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.13/14.02.2022,
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al
comunei Teisani , judetul Prahova ,proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe -Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
La acest proiect au fost depuse trei amendamente:
- amendament nr 1 -depus de d-l primar – retras de catre acesta ;
- amendament nr 2 si 3 depuse de Marghioala Catalin-Ionut – retrase de
asemenea .
In timpul sedintei D-l Marghioala Catalin Ionut mai depune un nou
amendament cu nr. 4, cu acordul tuturora.
D-l presedinte Dinita Stefan
Supun la vot amendamentul
Amendamentul nr.4 a fost aprobat
din partea d-lui Catana Octavian.

cu 9 voturi “pentru “si o “abtinere”

D-l presedinte Dinita Stefan
Supun la vot proiectul cu amendament .
Voturi pentru -9
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? O abtinere( Catana Octavian ) .
Vă mulțumesc !

Proiectul de buget cu amendamentul propus a fost de asemenea
aprobat cu 9 voturi “pentru “si o abtinere din partea d-lui Catana
Octavian .
Punctul nr. 1 Proiect de hotărâre a consiliului local nr.10/01.02.2022,
privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de
urgenţă, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe -Aviz Comisia
nr.2 .
La acest proiect au fost depuse doua amendamente:
- amendament nr 1 si 2 depuse de Marghioala Catalin-Ionut
D-l presedinte Dinita Stefan
Supun la vot amendamentele
Amendamentul nr. 1, care a fost aprobat cu 10 voturi “pentru “.
Amendamentul nr. 2, care a fost aprobat cu 10 voturi“pentru “.
D-l presedinte Dinita Stefan
Supun la vot proiectul cu amendamente.
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă?
Abțineri? Nu sunt.
Vă mulțumesc !

Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi
de cei prezenti.
Punctul nr. 2 Proiect de hotărâre a consiliului local nr.11/08.02.2022,
privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de
asistenta si de reprezentare , proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe -Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .

D-l presedinte Dinita Stefan
Supun la vot proiectul
Voturi pentru ? - 4 ( Mosneanu Adriana , Carstocea Elena Lavinia ,
Dumitrescu Gheorghe si Catana Octavian )
Voturi împotrivă?- 6 (Oprescu Petre ; Dafina Marian Irinel ; Hangiu
Florentin ; Dinita Stefan ; ; Mares Rocxana ; Marghioala Catalin-Ionut )
Abțineri? Nu sunt .
Vă mulțumesc !

In urma exercitarii votului de catre consilierii locali proiectul
de hotărâre nu a fost aprobat .
Punctul nr. 4- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.14/14.02.2022,
privind aprobarea Programul Anual
al Achizițiilor Publice al
Comunei Teisani pe anul 2022 , proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe-Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
La acest
Catalin.

proiect s-a

depus

un amendament de catre d-l Marghioala

D-l presedinte
Supun la vot amendamentul .
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă?
Abțineri? Nu sunt.
Vă mulțumesc !
Amendamentul
prezenti.

depus a fost

votat

cu

10 voturi “pentru”

de cei

D-l presedinte
Supun la vot proiectul cu amendament .
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă?
Abțineri? Nu sunt.
Vă mulțumesc !

Proiectul cu amendamentul propus a fost aprobat cu 10 voturi
“pentru “ de cei prezenti .

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

