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

 
PROCES – VERBAL 

Al ședinței extraordinare cu convocare de îndata a Consiliului Local 
Teișani  din data de 12 mai 2022, orele 16,45 

 
 
 La ședința Consiliului Local Teișani ,prin Dispozitia primarului 
nr.84/05.05.2022 , participa fizic  un numar de 6 consilieri din numarul total de 
11 consilieri in functie   si anume  : Oprescu Petre , Dafina Marian Irinel  ,  
Cârstocea Elena -Lavinia ,  Catană Octavian, Popa Constantin si Dumitrescu 
Gheorghe  iar on-line participa 4 consilieri si anume - Mareș Rocxana , Hangiu 
Florentin  . Diniță Ștefan  si Marghioala Cătalin-Ionuț . 

Absent  este  d-na consilier  Moșneanu Adriana . 
 
La ședința Consiliului Local Teișani mai  participă doamna Stanciu 

Camelia secretar general  al U.A.T.  Teișani. 
 
 
D-na Carstocea Elena-Lavinia  -presedintele de sedinta da citire proiectului 
ordinei de zi si anume : 
 
1.Aprobarea procesului verbal a  sedintei extraordinare cu convocare de 
indata din 05.05.2022 . 
 
2 Proiect de hotărâre a consiliului local nr.38/12.05.2022 de aprobare a 
proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Implementarea sistemelor 
inteligente de management local din comuna Teișani, județul Prahova” , 
proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ; 
 
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.. 
Vă mulțumesc !  
 
 
 



 
 
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani 
Vă informez că 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  ședinței extraordinare cu convocare de indata 
din  data de 05.05.2022 . 
 
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. 
 
Punctul nr. 2 
 
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.38/12.05.2022 de aprobare a 
proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Implementarea sistemelor 
inteligente de management local din comuna Teișani , județul Prahova” , 
proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ; 
 
D-na presedintă 
Dacă sunt observații?  
 
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 presedință 
Cine se inscrie la cuvânt ? Nu sunt . 
Inscrieri la cuvânt :  
 
 
Ne mai fiind probleme de discutat pe ordinea de zi , d-na presedinta de sedinta, 
multumeste d-lor consilieri pentru participare si declară lucrarile ședinței 
închise . 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 

 
CÂRSTOCEA ELENA –LAVINIA 

   SECRETAR GENERAL UAT, 
     CAMELIA   STANCIU 

 
 


