ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Al sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local
Teisani din data de 5 mai 2022, orele 18,00
La sedinta Consiliului Local Teișani ,prin Dispozitia primarului
nr.84/05.05.2022 , participa fizic un numar de 8 consilieri din numarul total
de 11 consilieri in functie si anume :Oprescu Petre , Hangiu Florentin ,
Carstocea Elena -Lavinia ,Dinita Stefan ,Marghioala Catalin-Ionut , Catana
Octavian, Mosneanu Adriana si Dumitrescu Gheorghe iar on-line participa 2
consilieri si anume - Mares Rocxana , Dafina Marian Irinel .
Absent este d-nul consilier Popa Constantin .
La ședinta Consiliului Local Teișani mai participă ,doamna Stanciu
Camelia secretar general al U.A.T. Teișani.
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani
Intrucat mandatul presedintelui de sedinta , dl Dinita Stefan a expirat ,
solicit sa se faca propuneri in acest sens .
D-l Marghioala Catalin Ionuț –propune ca presedinte de sedinta pe d-mna
Carstocea Elena -Lavinia .
Supun la vot propunerea
Voturi pentru -10
Voturiîmpotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt.
Vămulțumesc !
D-na Cârstocea Elena-Lavinia -presedintele de sedinta da citire proiectulu
iordinei de zi si anume :
1.Aprobarea procesului verbal a sedintei extraordinare cu convocare de
indata din 20.04.2022 .
2 Proiect de hotărâre a consiliului local nr.37/28.04.2022, pentru
aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE, INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, STRATEGIEI DE TARIFARE ȘI COFINANȚĂRII
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE prevăzute în cadrul “Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în
perioada 2014-2020” , proiect initiat de d-na viceprimar Cârstocea Elena
Lavinia ;
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr.2 si Comisia nr.3 .
3. Diverse .

D- na presedintă
Supun la vot proiectul ordinei de zi
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vămulțumesc !
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani
Vă 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 a sedintei extraordinare cu convocare de indata
din data de 20.04.2022 .
D- na presedintă
Dacă sunt observații? Nu sunt.
D- na presedintă
Supun la vot procesul verbal
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi de cei prezenti.
Punctulnr. 2
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.37/28.04.2022,pentru aprobarea
STUDIULUI DE FEZABILITATE, INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,
STRATEGIEI DE TARIFARE ȘI COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚIE prevăzute în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 20142020” proiect initiat de d-na viceprimar Cârstocea Elena Lavinia .
D-na presedintă
Dacă sunt observații?
Precum cunoasteti la acest proiect de hotarare a fost depus amendamentul
cu nr 1 de catre domnul consilier Oprescu Petre .

D-na presedintă
Supun la vot amendamentul
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vămulțumesc !
D-na presedintă
Supun la vot proiectul
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vămulțumesc !
Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 10 voturi “pentru “.
Punctul nr. 3 –DIVERSE
D- na presedintă
Cine se inscrie la cuvant ?
Inscrieri la cuvant : Carstocea Elena Lavinia , Oprescu Petre , Marghioala
Catalin Ionut , lista ramane deschisa .
D-na Cârstocea Elena - Lavinia
Va informez in legatura cu adresa primita de la Romtelecom , prin care ni se
precizeaza ca sunt de acord cu solutia propusa de noi , dar vor semna
actul aditional numai dupa ce se realizeaza investitia .
D-l Oprescu Petre
Consider ca trebuie sa se tina cont de expertriza tehnica facuta la acest
imobil .
Sa se faca o adresa catre un expert pentru a ne confirma daca se poate
executa acesata lucrare( amenajare spatiu pentru farmacie ) , avand in
vedere expertiza tehnica facuta la acest imobil .
D-l Marghioala Catalin Ionuț
Propun sa se revina cu o adresa catre firma care intentioneaza sa faca
farmacie si sa i se propuna sa prezente o scrisoare de intentie prin care
sa-si asume ca cel putin 3 ani de zile vor mentine farmacia in activitate .
Orice modificare facuta la cladire poate afecta structura cladirii .
Cel mai bun spatiu ar fi in sediul in care isi desfasoara acum activitatea posta
, propun sa sa se faca o propunere firmei in acest sens .
Si pentru acest spatiu ar fi necesar sa ne prezinte o scrisoare de intentie .
Care este stadiul proiectelor privind parcurile si amenajare spatiu primarire ?

D-na presedintă
Supun la vot propunerea domnului Marghioala ?
Voturi pentru -10
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vămulțumesc !
D-na Carstocea Elena –Lavinia
Astazi s-au pus afisele pe S.E.A.P. pentru aceste proiecte.
D-l Oprescu Petre
Ati vazut adresa de la scoala ?
D-l Marghioala Catalin Ionuț
Propun sa se ocupe d-l primar , sa faca toate demersurile pentru a se obtine
autorizatia sanitara , intrucat dansul are autoritate sa reprezinte comuna .
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 SEDINTĂ ,
CÂRSTOCEA ELENA –LAVINIA
SECRETAR GENERAL UAT,
CAMELIA STANCIU

