
 
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 14 iunie 2022, orele 18,15 

 
 
 La ședința Consiliului Local Teișani ,prin Convocatorul semnat de un 
numar de 6 consilieri locali (Oprescu Petre , Dafina Marian Irinel  ,  Mareș 
Rocxana , Hangiu Florentin  , Diniță Ștefan  si Marghioala Cătalin-Ionuț  , 
inregistrat cu nr.7193 /08.06.2022 , participa fizic  un numar de 9  consilieri 
din numarul total de 11 consilieri in functie   si anume  : Oprescu Petre , 
Dafina Marian Irinel  ,  Cârstocea Elena -Lavinia , Hangiu Florentin , Catană 
Octavian, Popa Constantin, Diniță Ștefan  ,Marghioala Cătalin-Ionuț si 
Dumitrescu Gheorghe  iar on-line participa 2 consilieri si anume - Mareș 
Rocxana si Moșneanu Adriana . 

 Invitat este domnul consilier  validat ca supleant Mirea Ovidiu 
Constantin . 
 
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 12.05.2022 . 
 

2 Proiect de hotărâre a consiliului local nr.39/17.05.2022, privind 
renuntarea la Asocierea intre comuna Teisani si Asociatia “ Curba de Cultura , 
proiect initiat de consilierii 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 . 
 

3. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.40/18.05.2022,  privind 

mandatarea domnului Stanciu Gheorghe, reprezentantul Consiliului Local al 
Comunei Teișani, județul Prahova, pentru a vota în ședința A.G.A., conform 
art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației, modificarea/actualizarea și revizuirea 
Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 
,, Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova ‘’, prin încheierea de 
acte adiționale, proiect initiat de  d-na viceprimar   Cârstocea Elena -Lavinia . 
 
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 



 
4. Diverse . 
 
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani 
Propun suplimentarea ordinei de zi cu  urmatorul punct : 
5.Depunerea jurământul de către  consilierul  validat  ca supleant MIREA 
OVIDIU CONSTANTIN - Partidul National Liberal  , conform Incheierii din 
data de 11.05.2022, pronunţată în dosarul nr.1358/331/2022 al  Judecătoria 
Vălenii de Munte .’ 
Mentionez ca acesta este prima sedinta de Consiliu local  convocata de la 
data validarii consilierului  supleant . 
 
D- na presedintă 
 
Supun la vot proiectul ordinei de zi cu suplimenatrea propusa  
Voturi pentru -11  
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. 4 
Depunerea jurământul de către  consilierul  validat  ca supleant MIREA 
OVIDIU CONSTANTIN - Partidul National Liberal  , conform Incheierii din 
data de 11.05.2022, pronunţată în dosarul nr.1358/331/2022 al  Judecătoria 
Vălenii de Munte . 
 
Doamna presedinta de şedinţă invită pe domnul   MIREA OVIDIU 
CONSTANTIN  sa se deplaseze în faţa mesei special amenajate pe care se 
află un exemplar din Consitituţia României şi Biblia, să pună mâna stângă pe 
Consitituţie şi pe Biblie, să dea citire jurământului şi să semneze jurământul 
de credinţă imprimat pe un formular special. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Punctul nr.1 
Aprobarea procesului verbal a  ședinței extraordinare cu convocare de indata 
din  data de 12.05.2022 . 
 
D- na presedintă 
Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 
D- na presedintă 
 
Supun la vot procesul verbal  
Voturi pentru -12 
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. 39/17.05.2022, privind 
renuntarea la Asocierea intre comuna Teisani si Asociatia “ Curba de Cultura 
, proiect initiat de consilierii Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala 
Cătălin-Ionut,Hangiu Florentin, Dafina Irinel  si Oprescu Petre . 
 
D-na presedintă 
Dacă sunt observații?  
 
D-na secretar general   
Au fost depuse un numar de 4 amandamente   inregistrate cu nr 7196,7197, 
7198 si 7199 / 14.06.2022 . 
D-na presedintă 
Dau citirte  amendamentelor . 
 
D-nul Marghioala Catalin  
Motivatia depunerii acestor amendamente fiind aceea ca dupa initierea 
proiectului am primit citatie prin care Asociatia Curba de Cultura ne-a actionat 
in instanta  .  
In nenumarate randuri am solicitat oficial sa ni se  comunice  acordurile de 
parteneriat , dar pana la acesta data nu ne-au fost puse la dispozitie . 
In concluzie am propus ca  sa se publice aceste acorduri  semnate pe pe 
site-ul  comunei   si pe viitor sa fie trecute prin consiliul local . 
 
 
 
 



D-na presedintă 
Dau citire amendamentului nr. 1 ,inregistrat cu nr.7196 /14.06.2022 . 
 
Supun la vot amendamentul 1. 
Voturi pentru -8( Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-
Ionut,Hangiu Florentin, Dafina Irinel  ,Carstocea Elena Lavinia , Mosnenu 
Adriana si Oprescu Petre)  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  4( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian  , Popa  Constantin si 
Mirea Ovidiu Constantin )  
Vămulțumesc !  
 
D-na presedintă 
Dau citire amendamentului nr. 2 ,inregistrat cu nr.7197 /14.06.2022 . 
 
Supun la vot amendamentul 2.  
Voturi pentru ? -7 ( Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-
Ionut,Hangiu Florentin, Dafina Irinel  ,Carstocea Elena Lavinia , si Oprescu 
Petre) 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri ? - 5. (Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian  , Popa  Constantin , 
Mirea Ovidiu Constantin si  Mosneanu Adriana ) 
Vămulțumesc !  
 
D-na presedintă 
Dau citire amendamentului nr. 3 ,inregistrat cu nr.7198 /14.06.2022 . 
 
Supun la vot amendamentul 3. 
Voturi pentru ?- 8( Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-Ionut, 
Hangiu Florentin, Dafina Irinel  ,Carstocea Elena Lavinia , Mosnenu Adriana 
si Oprescu Petre) 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  4( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian  , Popa  Constantin si 
Mirea Ovidiu Constantin ) 
Vămulțumesc !  
 
D-na presedintă 
Dau citire amendamentului nr. 4 ,inregistrat cu nr.7199 /14.06.2022 . 
 
Supun la vot amendamentul 4. 
Voturi pentru ? - 8( Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-Ionut, 
Hangiu Florentin, Dafina Irinel  ,Carstocea Elena Lavinia , Mosnenu Adriana 
si Oprescu Petre) 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri ?-  4( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian  , Popa  Constantin 
si Mirea Ovidiu Constantin ) 
Vămulțumesc !  
 



 
 
D-na presedintă 
 
Supun la vot proiectul cu amendamente  
Voturi pentru ?- 7( Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-Ionut, 
Hangiu Florentin, Dafina Irinel  ,Carstocea Elena Lavinia , Mosnenu Adriana 
si Oprescu Petre) 
Voturi împotrivă ?- 1 ( Dumitrescu Gheorghe) 
Abțineri ?- 4 (Catana Octavian  , Popa  Constantin  Mirea Ovidiu Constantin 
si  Mosneanu  Adriana ) 
Vămulțumesc !  
 
Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 7 voturi “pentru “. 
 
 

3. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.40/18.05.2022,  privind 
mandatarea domnului Stanciu Gheorghe, reprezentantul Consiliului Local al 
Comunei Teișani, județul Prahova, pentru a vota în ședința A.G.A., conform 
art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației, modificarea/actualizarea și revizuirea 
Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 
,, Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova ‘’, prin încheierea de 
acte adiționale, proiect initiat de  d-na viceprimar   Cârstocea Elena -Lavinia . 
 
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
D-na presedintă 
Inscrieri la cuvant : Oprescu Petre , Marghioala Catalin ,Cartocea Elena 
Lavinia  , lista ramane deschisa .  
 
D-l Oprescu Petre  
Am primit o adresa de la anumiti cetateni , revin cu rugamintea  de a o 
rezolva dl primar . 
 
D-l Marghioala Catalin  
Tot timpul l-am mandatat pe domnul primar de a ne reprezinta  in A.D.I. , 
toate localitatile  invecinate au intrat intr-un proiect grandios  de cca.90 mil de 
euro.  
Sansa noastra era ca la demararea acelui proiect sa fie intrebat si consiliul 
local , cred ca era  in binele locuitorilor comunei  orice investitie care se facea 
pe raza localitatii .  
In numele colegilor va comunica ca nu mai suntem  de acord ca sa reprezinte 
Consiliul Local Teisani domnul primar , optiunea noastra ar fi sa ne reprezinte   
domna viceprimar in cadrul A.G.A. al  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara ,, Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova . 

 
 
 



 
 

 
D-mna Cartocea Elena Lavinia   
In calitate de initiator proiect  depun un amendament verbal in acest sens 
,respectiv de a reprezenta eu in calitate de viceprimar Consiliul Local Teisani 
in cadrul A.G.A. al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,, Parteneriatul 
pentru Managementul Apei – Prahova . 
 
Supun la vot amendamentul   
Voturi pentru? -9( Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-Ionut, 
Hangiu Florentin, Dafina Irinel  ,Carstocea Elena Lavinia , Mosnenu Adriana, 
Mirea Ovidiu Constantin  si Oprescu Petre) 
Voturi împotrivă? Nu sunt . 
Abțineri?-  3 abtineri( Catana Octavian  , Popa  Constantin si Dumitrescu 
Gheorghe  ) 
 
Supun la vot proiectul   
Voturi pentru? -9( Dinita Stefan, Mares Rocxana, Marghioala Cătălin-Ionut, 
Hangiu Florentin, Dafina Irinel  ,Carstocea Elena Lavinia , Mosnenu Adriana, 
Mirea Ovidiu Constantin  si Oprescu Petre) 
Voturi împotrivă? Nu sunt . 
Abțineri?-  3 ( Catana Octavian  , Popa  Constantin si Dumitrescu Gheorghe  
) 
 

Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 9 voturi “pentru “. 
 

Vă mulțumesc ! 
 
Punctul nr. 3 –DIVERSE  
 
D- na presedință 
Cine se inscrie la cuvânt ? Nu sunt . 
Inscrieri la cuvânt : Oprescu Petre , Marghioala Catalin , Dinita Stefan , 
Dafina Irinel , lista ramane deschisa . 
 
D-l Oprescu Petre  
Referitor la cererea cetatenilor asteptam un proiect de hotarare  in acest sens 
din partea domnului primar , pentru a se putea face investitiile necesare  
 
D-l Marghioala Catalin  
Am alocat bani in buget spatiilor verzi si fantanilor in  cadrul alocarii fondurilor 
din excedent  , banii sunt in buget , se pot cheltuii , dar ne trebuie un deviz 
facut de compartimentul  de specialitate   care va  trebuie  inaintat spre 
analiza si aprobare consiliului local  .  
La  fantana de la” Sipot “ anul acesta am fost si arata dezastruos.  
Bani sunt in buget  deci se poate face reabilitarea acestor fantani.  
 



D-l Dinita  Stefan  
Ce facem cu vegetatia , cu ce taiem vegetatia , daca nu avem utilaj ? 
Politia locala sa faca presiuni .  
 
D-l Catana Octavian  
Sa se  atentioneze cetatenii prin instiintari  scrise . 
 
D-mna Cartocea Elena Lavinia   
Sunt foarte  multe fantani in aceasta situatie .  
Propun sa se faca  si pe acesta tema campanii de curatat vegetatie . 
 
D-l Oprescu Petre  
Sa se faca aceste prestatii cu beneficairii de ajutor social . 
Unde nu se gasesc mostenitorii sa  faca curatenie  primaria contra cost .  
 
D-l Marghioala Catalin   
Sunt sesizari scrise  referitor  la problemele  ridicate ? 
Consider ca  sesizarile facute  pe  retelele de socializare  nu sunt de luat in 
seama  .  
Felicitari pentru cetatenii  de la Bughea , au facut petitii scrise , jos palaria 
pentru ei .   
 
D-l Dafina Irinel  
Fantana din punctul “ La MIrea”  , nu mai are cumpana , este tot pe domeniul 
public . 
Sunt necesare surse de finantare  pentru materiale, restul  opratiunilor se vor 
executa cu cetatenii din zona .    
 
D-l Marghioala Catalin  
Informez colegii  despre procesele aflate pe rolul instantei  de judecata si  
despre blocarea unui proiect de hotarare   depus de pe data de 27 .06.2022. 
Avem termen si  consilioul local nu se poate  apara . 
La termenul de judecata in procesul cu d-l Popa Constantin  a chemat in 
garantie 4 consilieri.  
Stie ce inseamna domnul primar chemare in garantie, urmatorul pas este  sa 
fie chemati in garantie initiatorii si ceilalti consilieri  locali .   
Nu ne intimidam de aceste procese .  
In procesul cu firma care a pus camerele , dl. primar a cerut intelegere 
amiabila  , am vazut rezolutia pe portal .   
 
D-l Oprescu Petre  
In procesul  cu Curba de Cultura s-au folosit si de unele semnaturi prin  
minciuna  , stranse de catre poersoane minore .  
De ce pe lista  sunt pertsoane in varsta .  
Daca nu exista un process verbal  de predare primire intre Curba de Cultura  
si gerstionarul primariei  cum se sustine ca a fost pus  spatiul la dispozitie ? 
Trebuie sa facem o solicitare catre Primarie , sa ne puna la dispozitie  
contractele de parteneriat  incheiate,  prin  hotararile aprobate au fost puse la 



dispozitie doar   cladirile nu si obiectele de inventar care sunt in cadrul 
acestora . Acest  lucru a iesit la iveala in momentul in care s-a facut  
organizarea evenimentului de 1 iunie 2022  , cand d-na gestionar  nu a putut 
sa  puna la dispozitie  unele obiecte de inventar  intrucat se aflau in cladirea   
“ Baza sportiva” Olteni , pentru care a trebuit  sa vina  d-l Catana  sa  ni le 
puna la dispozitie .  

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 

 
 


