ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
al sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local Teisani
din data de 6 aprilie 2022, orele 18,00
La sedinta Consiliului Local Teișani ,
convocată prin Dispozitia primarului
nr.75/05.04.2022 , participa fizic un numar de 11 consilieri din numarul total de 12
consilieri in functie si anume : Oprescu Petre ; , Hangiu Florentin , Dumitrescu
Gheorghe , Carstocea Elena -Lavinia ,
Mares Rocxana , Mosneanu Adriana ,
Marghioala Catalin-Ionut , Catana Octavian, Popa Constantin . si delegatul satesc
Coman Nicolae , iar on-line participa d-l Dinita Stefan si d-l Dafina Marian Irinel .
Absent d-l consilier : Curca Traian
La ședinta Consiliului Local Teișani mai participă ,doamna Stanciu Camelia secretar
general al U.A.T. Teișani , domnul Stanciu Gheorghe – primarul localitatii si
invitatii : d-l Trache Andrei , d-na Dumitru Sultana , d-l Costache Andrei si d-l
Marinescu Gabriel .
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 Primar Stanciu Gheorghe
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.Aprobarea proceselor- verbale ale sedintelor :
- sedinta extraorinară din data de 28.02.2022 ;
- sedinta extraordinară cu convocare de indată din data de 03.03.2022;
- sedinta extraordinară cu convocare de indată din data de 07.03.2022;
2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.22/23.03.2022, privind acordarea
finanțării din bugetul local al comunei Teișani a ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV
”VICTORIA OLTENI” in anul 2022 pentru programul sportiv “ Promovarea sportului
de performantă “, proiect inițiat 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.23/25.03.2022, privind aprobarea
încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Teișani si

Unităţile Administrativ Teritoriale Județul Prahova , Izvoarele și Măneciu, în vederea
includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” , proiect inițiat 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.24/30.03.2022, privind acordarea
unui ajutor de urgenţă domnei Popa Elena în vederea refacerii locuinţei distruse în
urma incendiului produs în data de 27.01.2022, proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe ;
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
5. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.25/30.03.2022, privind
completarea programului anual al achizițiilor publice inițial al comunei Teișani pe anul
2022, proiect inițiat de d-l consilier local Marghioala Cătalin Ionuț ;
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
6. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.26/31.03.2022, privind încetarea
mandatului de consilier al domnului CURCĂ TRAIAN și vacantarea unui post de
consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Teișani , proiect inițiat de d-na
viceprimar Cârstocea Elena Lavinia ;
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
7. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.27/31.03.2022, privind aprobarea
depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale
în Județul Prahova – Comunele Teișani, Izvoarele, Măneciu”, proiect initiat de d-na
viceprimar Cârstocea Elena Lavinia ;
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
8. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.28/31.03.2022, privind
modificarea și completarea H.C.L. nr. 8/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Teișani,
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, proiect
initiat de d-l consilier local Marghioala Catalin Ionut ;
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 .
9. Diverse .
D-l presedinte propune suplimentarea ordinei de zi cu urmatoarele proiecte :

- Proiect de hotărâre a consiliului local nr.29/04.04.2022, privind
aprobarea participării Comunei Teișani la programul de stimulare a înnoirii
parcului auto național – programul RABLA 2020 – 2024 proiect initiat de d-na
viceprimar Cârstocea Elena Lavinia ;
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.30/04.04.2022, privind
încheierea unui contract de consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică a
Consiliului Local al comunei Teișani , proiect inițiat de d-l consilier local

Marghioala Cătalin Ionuț ;
D- na presedinta

Supun la vot proiectul ordinei de zi cu suplimentarile facute
Voturi pentru -11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitate de voturi .
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. 6
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.26/31.03.2022, privind încetarea
mandatului de consilier al domnului CURCĂ TRAIAN și vacantarea unui post de
consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Teișani , proiect inițiat de d-na
viceprimar Cârstocea Elena Lavinia ;
D- na presedinta
Dacă sunt observații? Nu sunt.

Consiliul Local Teisani a luat act de incetarea de drept a mandatului de
consilier local a d-lui Curca Traian
Punctul nr.1

Aprobarea proceselor- verbale ale sedintelor :
- sedinta extraorinară din data de 28.02.2022 ;
- sedinta extraordinară cu convocare de indată din data de 03.03.2022;
- sedinta extraordinară cu convocare de indată din data de 07.03.2022;
D- na presedinta
Dacă sunt observații? Nu sunt.
D- na presedinta
Supun la vot procesele verbale
Voturi pentru -11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Procesele verbale au fost aprobate cu 11 voturi “pentru “.
Punctul nr. 2 –

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.22/23.03.2022, privind acordarea
finanțării din bugetul local al comunei Teișani a ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV
”VICTORIA OLTENI” in anul 2022 pentru programul sportiv “ Promovarea sportului
de performantă “, proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ;

D- na presedinta
Avem depus un un amendament, care a fost inaintat tuturor consilierilor si intiatorului
Dacă sunt observații?
D- na presedinta - dau cuvantul initiatorului
D-l primar
- Atrag atentia ca prin acest proiect se doreste promovarea si a unor sportivi (in
principiu copii ) prin participarea la campionatele nationale si judeterne ,
obiectivul nu este castigarea unui campionat sau a unei cupe , scopul fiind acela
de a se face cunoscutii copii din localitate care sunt talentati si nu de a atinge
anumite locuri in clasamente .
- Prin aprobarea amendamentului se v-a desfiinta total sportul de pe raza
localitatii.
- Copii sunt fara experienta , mai ales echipa care este abia infiintata care v-a intra
in copmetitie cu echipe competitive . Locurile in clasament sa fie mai indulgente
sau sa stabilim criterii diferentiate pe fiecare categorie de echipa .
- Acest amendament a fost depus la ora 15,15 si nu am avut timp sa il studiez si
mai mult de atat localitatiile din jurul nostru nu au aceste targheturi .
D-l Trache Andrei
- Consider ca oltenarii au fost o pepiniera de jucatori . Singura masura pt a se
stabili o performanta la echipa este antrenorul .
Dorim sa pornim de la zero din acest an .
D-l Marghioala Catalin
Obiectivul
- Intentia consiliului local a fost aceea ca nu poti sa spui ca obiectivul tau este sa
nu fii ultimul , in momentul in care se stabileste un targhet atunci trenuie se
depui efort sa-l indeplinesti ;
- Ideea este ca dvs primitii banii iar la sfarsit de an se va analiza care din echipe
si-au atins targetul si unde sunt probleme si cu ce se poate interveni .
D-l Oprescu Petre
- Solicitarea s-a facut pe Viitorul Olteni , fara a fi vorba de echipa de handbal sau
atletism , motivarea este de a ajunge mai sus , atunci facem doar miscare in aer
liber .
- Amendamentul este depus in sensul de a face performanta , sa fii pe ultimul loc ,
nu este un obiectiv , daca retrogradezi te trimite acasa , sa se creeze un obiectiv
de conducerea clublului .
- Amendamentul este pentru a motiva dezvoltarea sportului in localitate .
D-l primar
- Clubul sportiv este al consiliului localal in colaborare cu persoane private ;
- Si consilioul local este membru fondator al clubului , nu este justificata remarca
ca fiind societate privata .
- Obiectivul de performanta stabilit prin amendament nu se justifica , noi la
acesta data ne aflam la sfarsitul campionatului , anul competitional nu coincide
cu anul bugetar , la sfarsitul primaverii se incheie . Campionatul 2022-2023 va

-

incepe in vara , daca nu se pot atinge obiectivele se va depune un raport si copii
nu vor mai putea merge mai departe .
Contractul de finantare din banii pe anul 2021 , se sfarseste la 31.12.2021 .
Propun ca la amendamentul respectiv sa se faca un nou amendament diferentiat
pe echipe .
Va aduc la cunostinta ca aparitia jucatorilor se face prin competitii ( jocuri cu
cele mai mari echipe din campionat ) .

Popa Constantin :
- Fixand un targhet se taie finantarea !
D-na Carstocea Elena Lavinia
- In cazul in care consiliul local este membru nu este conflict de interese ?
D-l Marghioala Catalin
- Acest club este un club privat .
- Vad ca este un deranj mare . De la anul voi propune sa se infiinteze un club
sportiv in subordinea cons local , care v-a avea un responsabil sportiv .
- Cand s-au pus intrebari , se deranjeaza , daca acesta societate soprtiva nu este
in stare sa ne lase si organizam noi .
D- na presedinta
Supun la vot anendamentul .
Voturi pentru –7 (Oprescu Petre , Hangiu Florentin , Carstocea Elena -Lavinia ,
Mares Rocxana , Marghioala Catalin-Ionut , Dinita Stefan , Dafina Marian Irinel ).
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? -4 ( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian , Popa Constantin si
Mosneanu Adriana ) .
Vă mulțumesc !
Supun la vot proiectul
Voturi pentru – 8 (Oprescu Petre , Hangiu Florentin , Carstocea Elena -Lavinia ,
Mares Rocxana , Marghioala Catalin-Ionut , Dinita Stefan , Dafina Marian Irinel si
Mosneanu Adriana ) .
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? -3 (Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian si Popa Constantin) .
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 8 voturi “pentru “.
Punctul nr. 3 –
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.23/25.03.2022, privind aprobarea
încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Teișani si
Unităţile Administrativ Teritoriale Județul Prahova , Izvoarele și Măneciu, în vederea
includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” , proiect inițiat de d-l
primar Stanciu Gheorghe .

D- na presedinta dau cuvantul init
D-l primar
-

Este mereitul d-l Iulian Dumitrescu – presedintele Consiliului Judetean Prahova
care s-a zbatut sa se deschida si acesta masura in Romania ;
Singura modifiicare fiind cea ca care se refera la cerintele pentru acest Program ,
unde C.J. Ph v-a fi liderul de parteneriat ;
Avem sanse reale ca acest obiectiv sa fie realizat ;

Oprescu Petre
-

Nu este valabil cel care a fost fcaut anterior ?

Primar
-

S.F.-ul s-a actualizat cu indicatorii conf ghidului de finantare fata de primul
proiect .

Dacă sunt observații? Nu sunt.
D- na presedinta
Supun la vot proiectul
Voturi pentru -11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 11 voturi “pentru “.
Punctul nr. 4 –
Proiect de hotărâre a consiliului local nr. nr.24/30.03.2022, privind acordarea
unui ajutor de urgenţă domnei Popa Elena în vederea refacerii locuinţei distruse în
urma incendiului produs în data de 27.01.2022, proiect initiat de d-l primar Stanciu
Gheorghe ;
D- na presedinta

Dacă sunt observații? Nu sunt.

D-l Popa Constantin
-

Se da doamnei Popa sau la toti cetatenii ?

D-l Marghioala Catalin
-

Acest proiect a fost initiat conform regulamentului aprobat si se da cate o
hotarare pentru fiecare solicitant ( familie) in parte .

Supun la vot proiectul
Voturi pentru -11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..

Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 11 voturi “pentru “.
Punctul nr. 5 –
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.25/30.03.2022, privind completarea
programului anual al achizițiilor publice inițial al comunei Teișani pe anul 2022, proiect
inițiat de d-l consilier local Marghioala Cătalin Ionuț ;
D- na presedinta
Dacă sunt observații?
D- na presedinta da cuvantul initiatorului

D-l Marghioala Catalin –
-

Prin acest proiect s-au indentificat servicii si lucari care nu au fost trecute in PAAP
si s-a completat .

D-l Primar
- Consider ca nu au fost cuprinse toate necesitatile primariei la cest moment , si
pentru fiecare propunere sa se emita hotarare , consider ca este o procedura
anevoioasa si ingreuneaza demararea proiectelor propuse .
- Supun aprobarea unui tractor .
- In bugetul pe anul 2022 sunt bani pentru toate utilajele dar nu sunt in PAAP .
D-l Marghioala Catalin
- De cand s-a initiat acest proiect si pana astazi ati fi putut sa veniti cu amendament
care sa suplimenteze acest proiect . Amendamentul se face conform regulamentului
consiliului local , in scris .
- D-l primar ati facut vre-un pas pt achizitia utilajelor aprobate , eu am adus oferte
nu salaraiatii dvs. - Blocajul il faceti dvs.
D-l Oprescu Petre
- In anul 2021 nu ati avut aprobate utilaje , de ce nu ati luat buldo, camioneta ?
- In anul 2022 s-a aprobat un alt program de achizitii .

D-l Marghiola

Exiosta o hotarare prin care s-a aprobat tractor ?
D-l primar
-Daca am avea in curtea priariei un buldo , desertventii sunt bine platiti , cine ar
conduce acest utilaj ?
D-l Popa Constantin
- Ati taiat bugetul !

D- na presedinta
Supun la vot proiectul
Voturi pentru -11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 11 voturi “pentru “.
Punctul nr. 7 –
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.27/31.03.2022, privind aprobarea
depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale
în Județul Prahova – Comunele Teișani, Izvoarele, Măneciu”, proiect initiat de d-na
viceprimar Cârstocea Elena Lavinia ;
Dacă sunt observații? Nu sunt.

D- na presedinta
Supun la vot proiectul

Voturi pentru -11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 11 voturi “pentru “.
Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.28/31.03.2022, privind modificarea și
completarea H.C.L. nr. 8/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Teișani, pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, proiect initiat
de d-l consilier local Marghioala Catalin Ionut ;
D- na presedinta
Dacă sunt observații?

D- na presedinta

Dau cuvantul initiatorului

D-l Marghioala Catalin

-Scopul proiectului fiind acela de a avea comisiile valide( demisie consilieri ) la data
in care se depun cererile de finantare de catre parohiile de pe raza localitatii .
D-l primar :

- Preotii cunosc sumele aprobate in buget pentru anul 2022 si deja s-au orientat :

- preotul de la Bughea are proiectul déjà initiat ;
- preotul de la Valea Stalpului – vrea sa realizeze clopotnita ;
- preotul de la Teisani - are in vedere sa se gaseasca un amplasament pt
proiect capela ( motiv pt care am sa mai intarzii anuntul cu sesiune de depunere )
Supun la vot proiectul

Voturi pentru - 11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 11 voturi “pentru “.
Punctul nr. 9 –

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.29/04.04.2022, privind

aprobarea participării Comunei Teișani la programul de stimulare a înnoirii
parcului auto național – programul RABLA 2020 – 2024 proiect initiat de d-na

viceprimar Cârstocea Elena Lavinia ;
D- na presedinta
Dacă sunt observații? Nu sunt.

D- na presedinta
Supun la vot proiectul

Voturi pentru -11
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? Nu sunt..
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 11 voturi “pentru “.
Punctul nr. 10
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.30/04.04.2022,
privind încheierea unui contract de consultanță, asistenţă şi reprezentare
juridică a Consiliului Local al comunei Teișani , proiect inițiat de d-l consilier

local Marghioala Cătalin Ionuț ;
D- na presedinta
Dacă sunt observații?

D- na presedinta , dau cuvantul initiatorului
D-l Marghioala Catalin
- In acest proiect este vorba de anulare

Constantin din functia de viceprimar .

hotararii de demiterea a d-lui Popa

-

D-l Popa nu ati inteles nimic din ultimul an , dar este dreptul dumneavoastra sa
mergeti in instanta .

D-l primar
-

Va aduc la cunostinta ca mai exisa o citatie pentru consiliu local in dosarul cu
primaria Izvoarele , care are ca obiect granituirea pe amplasament cu acest
UAT .
s-a incheiat un proces - verbal la fata locului , dar Primaria Izvoarele nu a vrut
sa il semneze .

D-mna Stanciu Camelia – secretar general
- Citatia si intreaga doicunentatie a fost inaintate conilierilor locali .
- Analizabd documentatia primita propun ca raspunsul sa fie in consens cel dat de
Institutia Prefectului privind legalitatea Hotararii Consiliului Local
nr
25/22.04.2019
Domnul Marghioala Catalin referitor la acest proces cu comuna Izvoarele propun ca
raspunsul sa fie formulat in sensul : Consiliul Local Teisani isi mentine hotararea si
sa fie invocate justificarile facute de catre Institutia Prefectului privind legalitatea
hotararii , propunere cu care Consiliul Local a fost de acord .
D- na presedinta , revin la proiectul de hotărâre intiat .

Supun la vot proiectul

Voturi pentru – 9( Oprescu Petre , Hangiu Florentin , Carstocea Elena -Lavinia ,
Mares Rocxana , Marghioala Catalin-Ionut , Dinita Stefan , Dafina Marian Irinel ,
Dumitresu Gheorghe si Mosneanu Adriana ).
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abțineri? 2 (d-l Catana Octavian si d-l Popa Constantin )
Vă mulțumesc !

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 10 voturi “pentru “.
Punctul nr. 11
Diverse
D-l consilier Dunmitrescu Gheorghe s-a retras , nu mai poate lua parte la acest
punct , multumind colegilor si invitatilor pentru intelegere .
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-na viceprimar Carstocea Lavinia , d-l Marghioala Catalin
Ionut , si d-l Coman Nicolae ,d-l Marinescu Gabriel , d-l Costache Andrei , d-l
Oprescu Petre si lista ramane deschisa .

D-na viceprimar Carstocea Lavinia
Va supun atentiei raspunsul care trebuie formulat la solicitarea
7084/16.03.2022 a d-lui Popa Constantin .

inregistrata cu nr.

D-l Oprescu Petre
Propun sa ne mentinem acelasi raspuns .
Supun la vot propunerea d-lui Oprescu Petre
Voturi pentru - 7
Voturi împotrivă?- 2 ( D-na Mosneanu Adriana si d-l Catana Octavian )
Abțineri? -1 (d-l Popa Constantin )
Vă mulțumesc !
D-na presedinta
Se va comunica raspuns in acest sens solicitantului in termen .
D-l Coman Nicolae
- Pretul tablei pentru acopris la biserica a crescut , preturile vor mai creste si nu
putem sa asteptam Parohia Teisani.
- Drumul la cimitir , cum ramane cu el ? , am ramas cu drumul intepenit , sa se
platesca piatra .
D-l Marghioala Catalin
- Sa dam un termen limita preotilor pt a pregati dosarele , prioritatea ar avea
capelele , dupa care sa se dea drumul la anunt si respectiv finantare .
D-l primar
- Am pe masa un proces verbal de receptie in care comisia desemnata in acest
scop a respins receptia .
- Sunt 2 posibilitati :
o 1 -finalizarea pe cale amiabila , sa se faca dar nu la un pret exagerat ;
o 2 – reziliere contract ;
- Solutia sa se schimbe , ar insemna sa vina cu un pret corect .
- Faceti propuneri pentru a debloca situatia .
D-l Marinescu Gabriel
- Cum se poate rezolva situatia cu acest drum ?
D-l Marghioala Catalin
- Firma nu a primit nici o suma pana la acesta data ?
- In consiliu local s-a discutat sa avem proiecte pentru fiecare lucrare , noi am
facut o lucrare asa cum am facut-o .
- Din primarie nu s-a urmarit lucrarea , nu trebuia sa se lase sa aduca materiale
de proasta calitate .
- Podul de la Bughea a fost pe teritoriul comunei Teisani , de se s-a schimbat ?

D-l Oprescu Petrte
- Firma nu a respectat caietul de sarcini .
- Drumul bun la Bughea nu trebuia scarificat .
- Solutia ar fi ca sa inchiriem un compactor , cumparam piatra sparta si rezolvam
situatia .
D-l Marinescu Gabriel
- Cum se procedeaza cu podul dinspre Gura Vitioarei ? La acesta data se asteapta
foarte mult timp pentru a se putea circula .Cand o sa ajunga constructorul in sat
cum se v-a circula ?
Sotia a ramas suspendata cu masina pe raza Gura Vitioarei si in cca 30 min s-a
rezolvat problema .
- Vin cu rugamintea de a colabora cu Primaria Gura Vitiioarei sa elibereze albia
pana se executa lucarile pentru a avea un drum de acces in localitate .
- Am facut o solicitare a ambulantei si nu a putut ajunge ?
- La intesectie nu exista vizibilitate .
D-l Primar
- S-a discutat cu dirigintele de santier si constructorul si se va lucra in contunuare
pe tronsoane mai mici , astfel incat sa se poate executa si bransamentele .
- Din anul 1968 si pana astazi nu s-a modificat nici o limita administrativa .
D-l Marghiaola Catalin
-Aveti un document din care sa reiasa ca ati solicitat sa ne sperijine cu acest aspect
primaria Gura Vitioarei ?
D-l Primar
- Este in lucru un SF pentru acest aspect .
- Lucarile pentru acesta perioada se vor face cu buldo Primariei Gura Vitiioarei .
- Astazi am avut discutii pentru a finaliza lucrarea cu indicatoarele .Din cauza dvs.
d-l Marghioala nu se poate realiza nimic in comuna .
D-l Marghioala Catalin
- Ma irita incapacitatea dumneavoastra .
- Ati venit cu propunerea sa facem cele necesare , catre consiliul local ?
D-l Marinescu Gabriel
- Apa este in derulare si sper ca sa se finalizeze in bune conditii ?
D-l Primar
-Astazi s-a primit o situatie de plata si conform procedurilor s-a procedat la
verificarea in teren , zilele viitoare o sa prtimesc situatia concreta .
Lungimea totala de este ok, deficitara ar fi latimea santului care este mai mica si
nu s-au facut compactari si nivelare . In functie de rezultatul primit , vor fi chemati la
discutii dirigintele si constructorul .
La cest moment nu suntem in litigiu.

D-na Viceprimar
De ce mai trebuie sa facem verificari cu salaiati care nu sunt specialisti , de ce avem
diriginte de santier ?
D-l Oprescu Petre
-La acesta data verificarile sunt tardive , dirigintele supravegheaza lucrarea .
Dirigintele nu l-am vazut timp de 2 saptamani pe teren , cand noi am fost sa
vizualizam lucrarile .
D-l Coman Nicolae
- Sunt doua familii in”Tampa “ care nu au drum deacces , ce facem ?
Marghioala Catalin
- Dirigintele de santier mi-a confirmat ca ati deviat traseul tevii .
- Cine trebuie sa faca demersurile pentru suplinentare PAAP ?
- De ce nu ati facut un proiect de suplimentare PAAP ?
D-l primar
- D-le Marghioala faceti circ , si nu sunteti in stare sa aduceti bani , va luati doar
merite .
- Eu am facut proiectul cu P.A.A.P.-ul pentru anul 2022 , dar prin amendament
l-ati modificat ?
D-l Marinescu Gabriel
- Pe noi ne intereseaza ca in afara de apa sa se deblocheze si situatia drumului
catre Tampa ?
D-na Dumitru Sultana
- Sa se asigure transport public in cadrul satului Bughea , macar o data pe
saptamana .
D-l Marghiola Catalin
- La o discutie din luna ianuarie ati promis ca se vor depune proiecte pe P.N.N.R ?
D-l Primar
- Abia astazi am primit pe masa un dosar , pentru care am cerut sa mi se explice
care este situatia de nu s-a demarat procedura mai devreme ?
D-l Marinescu Gabriel
- In ce stadiu se afla magazia scolii si camerele de supraveghere ?
- Cand se vor incepe aceste lucrari ?
- Indicatoare in zona scolilor , ar fi nevoie ?
D-l primar
- Pe data de 7 martie 2022 am stabilit in Consiliul de Administratieal scolii ca sa
vina un constructor cu un deviz , dar pe 9 martie am fost la fata locului unde au
fost si consilieri locali neinvitati .
- In maxim o luna se pot incepe lucrarile .

-

Se va face adresa la C.J. Ph. Pentru aceste indicatoare ( se vor identifica toate
necesitatile pe DJ –uri ) .

D-l Marghiola Catalin
- Scoala nu a fost mutata , este acolo de cca. 50 de ani ? De ce nu ati facut
lucarile ?
- Am fost la scoala unde d-l primar a spus ca nu face magazia , decat camera
tehnica , pe motiv ca exista depus proiect pe eficientizare .
D-l Hangiu Florentin
- D-l primar vreti sa filmam sedimntele din C.A. al scolii , pe motiv ca una spunti in
C.A. si apoi nu mai recunoasteti ?
D-l primar
- Da , sunt de accord .
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

