ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
al sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local
Teisani din data de 7 martie 2022, orele 18,15
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 , Dumitrescu Gheorghe , Carstocea Elena -Lavinia , Mares Rocxana ,
Marghioala Catalin-Ionut , Popa Constantin si Catana Octavian, iar on-line
participa d-l Dinita Stefan
Absenti sunt d-nii consilieri : Curca Traian si Mosnranu Adriana .
La ședinta Consiliului Local Teișani mai participă ,doamna Stanciu Camelia
secretar general al U.A.T. Teișani si domnul Stanciu Gheorghe – primarul
localitatii.
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani
Intrucat domnul presediunte de sedinta Dinita Stefan nu este prezent fizic
la lucrarile sedintei solicit sa se aplice prevedeile art 9 , alin ( 6) din Regulamentul
de organizzare si functionare a Consiliului Local Teisani , respectiv de a se face
propuneri de catre consilieri locali cine sa conduca acesta sedinta ( propunere ce
trebuie votata cu majoritate simpla ) .
D-l Marghioala Catalin Ionut
Propun ca lucrarile acestei sedinte sa fie conduse de d-mna Carstocea Elena
Lavinia .
Supusa la vot aceasta propunere a fost aprobat cu unanimitate de voturi de
cei prezenti.
D-na presedinta de sedinta Carstocea Elena Lavinia da citire proiectului ordinei
de zi si anume :

1.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.20/04.03.2022,

privind

aprobarea documentatiei P.U.Z.
„ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=11.039 mp) DIN ZONA LOCUINTE
IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, ZONA MIXTA ,
INSTITUTII SI SERVICII/ ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI
DEPOZITE, SUBZONA SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE
PROTECTIE SI ZONA CAI DE COMUNICATIE (S st=24.582 mp)
“
, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;

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

2. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.21/04.03.2022, privind
rectificarea 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 .
D- na presedinta
Supun la vot proiectul ordinei de zi
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

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.1
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.20/04.03.2022,
privind
aprobarea documentatiei P.U.Z.
„ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=11.039 mp) DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, ZONA MIXTA , INSTITUTII SI SERVICII/
ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI
DEPOZITE, SUBZONA SPATII VERZI
AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA CAI DE COMUNICATIE (S
st=24.582 mp) “
, proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe .

Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
D- na presedinta
Dacă sunt observații? Nu sunt.
D- na presedinta
Supun la vot proiectul
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 10 voturi “pentru “.
Punctul nr. 2 –

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.21/04.03.2022, privind
rectificarea 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 .

D- na presedinta
Dacă sunt observații? Nu sunt.
D- na presedinta
Supun la vot proiectul
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 10 voturi “pentru “.
D- na presedinta
Intrucat mai sunt unele problem de clarificat in afara proiectelor inscrise pe
ordinea de zi a sedintei , propun inscrierea la cavant a solicitantilor .
S-au inscris la cuvant : d-l Marghioala Catalin Ionut , Popa Constantin si d-l
Oprescu Petre .
D-l Marghioala Catalin Ionut
Atrag atentia ca pana la acesta data Asociatia “ Curba de Cultura “ nu a predat
spatiile care fac obiectul H.C.L. nr. 49 si 50/2021 . Primarul localitatii nu a
intreprins nici un demers perntru punerea in aplicare a celor doua hotarari .
Propune sa se faca o adresa pentru a le pune in vedere eliberarea spatiilor ,
propunere care a fost aptobata cu 10 voturi “ pentru “ .
D-l Popa Constantin
Precizeaza ca dansul nu a participat la supervizarea lucrarii efectuate in satul
Bughea de Sus - “ drumul catre cimitir “ , asa cum s-a afirmat .
D-l Oprescu Pete
Mentioneaza ca particupa la urmarirea lucrarilor executate pe raza comunei
benevol .
Ne mai fiind probleme de discutat pe ordinea de zi , d-na presedinta de sedinta ,
multumeste d-lor consilieri pentru participare si declara lucrarile sedintei inchise .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CARSTOCEA ELENA LAVINIA

SECRETAR GENERAL UAT,
Camelia Stanciu

