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

PROCES – VERBAL 
al  sedintei extraordinare a Consiliului Local Teisani  din data de  

28 februarie 2022, orele 18,00 
 

 
 La sedinta Consiliului Local Teișani ,    convocată prin Dispozitia primarului 

nr. 38 /23.02.2022 , participa  fizic  un numar de 10 consilieri din 
numarul total de 12 consilieri in functie   si anume  :Oprescu Petre ;  
Dafina Marian Irinel ; Hangiu Florentin ;  Dinita Stefan ;  Mosneanu 
Adriana ;  Dumitrescu Gheorghe ; Carstocea Elena -Lavinia  si Mares 
Rocxana , Marghioala Catalin-Ionut  si  Popa Constantin  ,iar on-line 
participa   d-l  Catana Octavian. 

Absent este dl   consilier   Curca Traian .  
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.Aprobarea procesului - verbal al  sedintei  ordinare  din data de 

07.02.2022 . 
2.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 . 
3.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 . 
4. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.12/08.02.2022, privind alegerea 

viceprimarului comunei Teișani , judeţul Prahova, proiect initiat de d-l 
primar Stanciu Gheorghe si d-l consilier Marghioala Catalin Ionut   

 Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
5. 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 . 



6.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 . 
7. Diverse . 
 
 
 
D-l  presedinte propune suplimentarea ordinei de zi cu urmatoarele 

proiecte  : 
- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.15/15.02.2022 , 

privind  constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor  in vederea  
atribuirii  contractelor  de achizitie  publica/acord cadru din  anul 
2022 – proiect initiat de Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala 
Cătălin-Ionut, Hangiu Florentin, Dafina Irinel si Oprescu Petre 

Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
- Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 16/15.02.2022  

aprobarea infiintarii si functionarii unei comisii mixte de lucru,  
proiect initiat de d-nii consilieri  Dinita Stefan, Mares Rocxana, 
Marghioala Cătălin-Ionut, Hangiu Florentin, Dafina Irinel si Oprescu 
Petre 

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

D-l presedinte de sedinta ii da cuvantul domnului primar care  
precizeaza ca in calitate de initioator isi retrage de pe ordinea de zi 
proiectele  nr. 13/14.02.2022 si nr. 14/14.02.2022 . 

 
 
Supusa la vot  propunerea  de suplimentare a ordinei de zi si retragere a 
celor doua proiecte  de pe  ordinea de zi a   fost aprobata 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. 1  
Aprobarea procesului - verbal al  sedintei  ordinare  din data de 
07.02.2022.  
Cine este“ pentru” ,” impotriva”  sau “ abtineri “ . 
 



Supus la vot  a fost  aprobat  cu unanimitate de voturi de cei 
prezenti. 
 
Punctul nr. 2 
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 . 
 D-na secretar arata ca au fost depuse doua amendamente la acest  
prtoiect . 
D-l primar in calitate de initiator precizeaza ca isi retrage de pe ordinea de 
zi   acest proiect. 
D-l presedinte de sedinta  in aces caz propune discutarea materialului 
inscris la punctul nr 3 de pe ordinea de zi a sedintei . 
 
Punctul 3 
 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 de sedinta ii da cuvantul d-l. primar care  in calitate de 
initiator precizeaza ca isi retrage de pe ordinea de zi si acest  proiect de 
hotărâre. 
D-l presedinte de sedinta  in aces caz propune discutarea materialului 
inscris la punctul nr 4 de pe ordinea de zi a sedintei . 
 
Punctul nr. 4 
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.12/08.02.2022, privind 
alegerea viceprimarului comunei Teișani , judeţul Prahova, proiect initiat de 
d-l primar Stanciu Gheorghe si d-l consilier Marghioala Catalin Ionut   
 Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
D-l presedinte da citire  proiectului de  hotărâre   intocmit in acest sens. 
D-na secretar  general da citire  prevederilor din Codul Administrativ si din 
Regulamentul de organizare si functionare a Consioliului Local Teisani  
referitoare la modalitatea de  alegere a viceprimarului  si  intreaba d-nii 
consilieri daca mai sunt si alte propuneri de   alegere a viceprimarului in 
afara de cea facuta de d-l primar .  

 
D-l presedinte de sedinta  supune la vot modelul  buletinului de  vot , 
precum si procedura de votare si  anume   inscrierea  obtiunii  cu  “DA” 
sau “NU “-propunere aprobata cu unanimitate de voturi. 
D-l  consilier Catana  Octavian nu participa la vot intrucat este  on –line. 
 



Dupa exercitarea votului si deschiderea buletinelor de vot  se constata ca 
toate cele  10 buletine   au fost votate cu optiunea  “DA” pentru alegerea 
d-nei Carstocea Elena Lavinia in functia de viceprimar al comunei Teisani . 
 
Tanand cont de rezultatul votului secret exercitat de catre 
consilierii Consiliului Local Teisani , a fost adoprata hotararea  
privind alegerea in functia de viceprimar al comunei Teisani a 
doamneri  Carstocea Elena Lavinia  
 
Punctul nr. 5 inscris la suplimentarea ordinei de zi si anume : 
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.15/15.02.2022 , privind  
constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor  in vederea  atribuirii  
contractelor  de achizitie  publica/acord cadru din  anul 2022 – proiect 
initiat de d-nii consilieri  Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-
Ionut, Hangiu Florentin, Dafina Irinel si Oprescu Petre; 
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
D-l    Dinita Stefan  
Dacă sunt observații ? 
 
D-l   presedinte  Dinita Stefan 
Vă mulțumesc !  
Supun la vot.  
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
Supus la vot  proiectul a fost aprobat  cu unanimitate de voturi de 
cei prezenti 
 
Punctul nr.6 - inscris la   suplimentarea ordinei de zi si anume: 
Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 16/15.02.2022  aprobarea 
infiintarii si functionarii unei comisii mixte de lucru, proiect initiat de d-nii 
consilieri  Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-Ionut, Hangiu 
Florentin, Dafina Irinel si Oprescu Petre 
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
D-l    Dinita Stefan  
Dacă sunt observații ? 
 
 D-l  Marghioala Catalin  Ionut - ia cuvantul pentru a prezenta care 
este motivul initierii acestui proiect de hotărâre si anume evitarea ca 
hotararea  adoptata  sa nu poata fi adusa la indeplinire, prin  pasarea 
raspunderii de la o persoana la alta. 
S-a incercat prinderea in comisie a  7 membrii cu  competente diferite , 
tocmai pentru   ca in cel mai scurt timp proiectele de fie aduse la 
indeplinire . 
 



 
D-l   presedinte  Dinita Stefan 
Vă mulțumesc !  
Supun la vot.  
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 
Supus la vot  proiectul a fost aprobat  cu unanimitate de voturi de 
cei prezenti . 
 
 
DIVERSE. 
 
 S-au inscris la cuvant : d-na Stanciu Camelia , d-l Oprescu Petre ,  
Marghioala Catalin Ionut, d-l Dinita Stefan , lista ramane deschisa .  
 
D-na secretr geneneral  
Prezinta  referatul  intocmit d-na Vintila Adriana Elena  prin care se solicita 
puncte de vedere cu privire la  amplasamentele  viitoarelor statii de 
reincarcare pentru vehiculele electrice si anume in imediata apropriere  a 
puncterlor de transforemare. 
 
D-l Oprescu Petre  
Considera ca aceste statii de reincarcare nu trebuiesc amplasate neaparat 
in imediata apropiere  a punctelor  de transformare. 
 
D-l Marghioala Catalin- Ionut  
Doreste sa stie unde  sunt amplasate acele punctele  de transformare 
pentru a se putea face propuneri concrete in acest sens. 
 
D-na  secretar 
Precizeaza  ca   terenurile in cauza  trebuie sa fie intabulate( inscrise in 
cartea funciara ) . 
 
D-l Oprescu Petre  
Considera ca  cele mai bune amplasamente ar fi unul cu acces din DN 1A  
iar celalalt in satul  Olteni. 
 
D-l Marghioala Catalin –Ionut 
 Terenul trebuie sa fie proprietatea UAT ? 
     
D-l Dinita Stefan - presedinte de sedinta 
Avand in vedere cererea prealabila inregistrata cu nr. 7047/14.02.2022 de 
catre d-l Popa Constantin referitoare la Hotararea nr 7/07.02.2022 , 
membrii consiliului local au formulat un raspuns . 



Da citire raspunsului  formulat de Consiliul Local Teisani  la plangerea 
prealabila depusa de d-l Popa Constantin ,cu privire la demiterea sa din 
functia de viceprimar, precum si a motivelor  care  au sta la baza demiterii 
din functie  si respectiv la adresa nr 2653/24.02.2022 a Institutiei 
Prefectului Judetul Prahova  inregistrata la Primaria Teisani cu nr. 
7069/24.02.2022 ,  solicitand ca acesta sa fie insusit prin semnatura de 
consilierii locali , in vederea comunicarii . 
 
D-l Dinita Stefan - presedinte de sedinta 
Avand in vedere cererea inregistrata cu nr. 707/07.02.2022 de catre 
Asociatia “ Curba de Cultura “ prin care se propune o colaborare , membrii 
consiliului local au formulat un raspuns . 
Da citire raspunsului   formulat de  catre  Consiliul Local Teisani la 
solicitarea de colaborare  depusa  de catre   Asociatia “Curba de Cultura” ,  
solicitare  inaintata membrilor consiliului in sedinta anterioara, solicitand ca 
acesta sa fie insusit prin semnatura de consilierii locali , in vederea 
comunicarii . 
 
D-na secretar  
Precizeaza  ca a inaintat membrilor consiliului o adresa inantata de  
O.N.G.-ul ONG POINT OF VYOU ( solicitare inregistrata cu nr 
946/22.02.2022 ) , prin care se solicita cazarea unui numar de 44 persoane  
pe raza localitatii. 
 
D-l Dinita Stefan  
Intreaba  daca   s-a redat destinatia  Bazei Sportive din satul Olteni? 
 
D-l  Oprescu Petre  
Arata ca destinatia cladirii este aceea de baza sportiva, destinatie ce nu 
poate fi schimbata  decat cu acordul Ministrerului Sportului . 
Referitor la solicitarea  de cazare a O.N.G.-ului in cauza  ,  propune ca  
acesta sa se adreseze orasului Valenii de Muinte , unde exista si un  hotel . 
 
D-l Marghioala Catalin –  
Referitor la solicitarea ONG-ului  POINT OF VYOU arata ca  primaria nu are 
un spatiu de cazare autorizat . 
 
D-l presedinte de sedinta  supune la vot propunerea  de acordare  
a spatiului de cazare catre ONG-ul ONG POINT OF VYOU ,  
propunere respinsa cu 9 voturi si o abtinere din poartea domnului  consilier 
Popa Constantin . 
 
Oprescu Petre 
Ridicata o problema referitoare la consultanta acordata de firma cu care s-
a incheiat contract  pentru  investitia “Extindere retea apa potabila in satul 
Bughea de Sus”.  



Cu aceasta ocazie face cunoscut ca s-a inaintat o adresa firmei prin care i 
se returneaza  acesteia  factura intrucat nu exista pontaj cu o anexa 
intocmita in acest sens. 
D-l Oprescu Petre sustine  ca acea anexa a fost inaintata primartiei ,  dar   
s-a afirmat ca  nu a fost   primita. 
Ne ati mintit ca nu  s-a primit anexa. 
 
D-l primar  
Precizeaza ca  o hartie nesemnata  nu are nici o valoare, nu ma puteti 
soma sa platesc   o anexa   nevizata de comisie. 
De ce nu ati vizat anexa? 
 
D-l Marghioala Catalin Ionut 
 Arata  ca  nu este un caz izolat , mai exista si alte situatii in care  nu s-au 
facut platile pentru lucrarile realizate. 
Solicita d-lui primar  , sa vina cu un proiect de buget intocmai cu discutiile 
avute in sedinta de comisie, astfel incat  la localitatea sa aiba un buget 
aprobat. 
D-l primar  

        Proiectele mele au fost avizate in comisie si astazi m-am trezit cu 
amendamente prin care se propune   modificarea proiectului de buget. 

        Va rog sa ma lasati pe mine sa decid  cee ce   legea prevede in calitatea 
mea de ordonator de credite. 

 
D-l Marghioala Catalin Ionut 
Conform  art. 3 din Legea bugetului,  dvs. ca ordonator de credite trebuia 
sa initiati  proiectul de buget. 
 
D-l primar 
 Intrebare – cand am primit sumele repartizate? 
 
D-l Marghioala Catalin Ionut 
 Dvs. trebuia sa intocmiti proiectul de buget  inca din data de 15 ianuarie 
2022. Nu trebuia sa retrageti   proiectul de buget de  pe ordinea de zi .  
Legea va da dreptul dvs. sa initiati proiectul  de buget. 
 
D-l primar  
Arata ca  astazi s-ar fi  votat un  proiect de buget si cu sumele  pentru 
invatamant. 
 
D-l Marghioala Catalin Ionut  

        Va solicitam sa initiati un proiectul de buget in cel mai scurt   timp, pentru 
a nu bloca  activitatea institutiei. 

 
D-l Oprescu Petre – se aproba bugetul comunitatii  nu bugetul  propriu. 
 



D-l Coman Nicolae  
Semnaleaza  ca   pentru lucrarea de  alimentare cu  apa doreste termene 
concrete  de realizare  a investitiei. 
Intreaba cand  va fi demarata lucrarea  de alimentare cu apa potabila a   
satului Bughea de Sus.    
-Referitor la   izlazurile   comunale  apreciaza  ca nu sunt respectate 
clauzele din  contractele  de  inchiriere incheiate .  
 
Dna secretar  
Arata ca in contract sunt stipulate   concret  atributiile   chiriasilor,     
dandu-le citire  . 
 
D-l Oprescu Petre – informeaza ca  sunt si contracte neplatite la data de 
31.12.2021 . 
 
D-l  Coman Nicolae  

         Semnaleaza faptul ca  lucrarea de pietruire in satul Bughea de Sus nu este 
una de calitate si intreaba daca se reface    lucrarea . 

 
D-l Marghioala Catalin   
Intreaba cine a supravegheat lucrarea de executie? 
 
D-l Oprescu Petre – 
Precizeaza ca a fost informat ca  d-l  Popa Constantin – fost viceprimar  , 
care trebuia sa–l sesizeze pe d-l primar  ca   lucrarea efectuata  nu este 
una de calitate. 
 
D-l Dafina Irinel  
Dvs. trebuia  sa  comunicati oamenilor ca lucrarea  a fost realizata fara 
supervizare , iar persoanele vinovate sa fie trase la raspundere. 
 
 
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 

 
 
 


