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PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare cu convocare de îndata a Consiliului Local 
Teișani  din data de 18 iulie 2022, orele 21,15 

 
 
 La ședința Consiliului Local Teișani , convocata 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.7230 /18.07.2022. 

La apelul  nominal s-a  constata ca la lucrarile sedintei  participa fizic  
un numar de 11  consilieri din numarul total de 12 consilieri in functie   si 
anume  : Oprescu Petre , Mareș Rocxana , Catană Octavian,  Diniță 
Ștefan  ,Marghioala Cătalin-Ionuț ; Dumitrescu Gheorghe, Catana 
Octavian; Dafina Marian Irinel; Hangiu Florentin , Popa Constantin , 
Mosneanu Adriana si Mirea Ovidiu-Constantin, iar on-line participa 1 
consilier  si anume – Carstocea  Lavinia -Elena 

La ședința Consiliului Local Teișani mai  participă, de drept , 
doamna Soare Rozica , loctiitor al secretarului  general  al U.A.T.  Teișani. 

Avand in vedere ca d-na Carstocea Lavina –Elena presedinte de 
sedinta  participa on-line ,d-l  Oprescu Petre propune ca  presedinte al   
sedintei   prezente , sa fie d-l Marghioala Catalin-Ionut. 

Supusa la vot propunerea a  fost  aprobata cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

D-nul Marghioala Catalin-Ionut  -presedintele de sedinta ,da citire 
proiectului ordinei de zi si anume : 
 

1. Aprobarea procesului verbal a  sedintei extraordinare cu  
conoconvocare de indata din data de  20.06.2022 . 

2. Proiect de hotărâre nr. 44/13.07.2022 privind aprobarea indicatorilor  
tehnico-economici aferenti obiectivului “lucrari de renovare 
interioare Scoala “Dumitru Brezeanu” Teisani” – proiect initiat de d-
l primar Stanciu Gheorghe- aviz comisiile 1,2,3. 

3. Proiect de hotărâre nr. 48/ 15.07.2022 privind modificarea 
Programului Annual al Achizitiilor Publice al  comunei Teisani pe 
anul 2022- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe-aviz 
comisiile 1,2 , 3. 

4. Diverse. 



 
 
1.S-a trecut la  primul punct de pe ordinea de zi si anume : 

Aprobarea procesului verbal a  sedintei extraordinare cu  convocare 
de indata din data de  20.06.2022 . 

D-l Popa Constantin doreste ca procesul verbal   inscris pe ordinea 
de zi sa-I fie transmis si in format letric. 

Supus la vot  procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
de cei prezenti. 

 
2.A fost luat in discutie materialul inscris la punctul 2 de pe ordinea 

de zi si anume : Proiect de hotărâre nr. 44/13.07.2022 privind 
aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenti obiectivului 
“lucrari de renovare interioare Scoala “Dumitru Brezeanu” Teisani” 
– proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe- aviz comisiile 1,2,3. 

D-l presedinte de sedinta  arata ca la acest proiect de hotarare au 
fost depuse doua amendamente : 

-amendament nr.1 inregistrat  sub nr. 7231/ 18.072022; 
-amendament nr. 2 inregistra sub nr.7232/18.07.2022, prezentand 

domnilor consilier   motivatiile pentru care au fost depuse cele doua 
amendamete. 

Se supune la vot amendamentul nr. 1, inregistrat  sub nr. 7231/ 
18.072022, care a fost aprobat cu  unanimitate de voturi de cei prezenti. 

Se  supune apoi la vot amendamentul nr. 2, inregistrat  sub nr. 7232/ 
18.072022, care a fost aprobat cu  unanimitate de voturi de cei prezenti. 

Se supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu cele doua 
amendamente. 

Aprobat cu unanimitate de voturi de cei 11 consilieri . 
 

 
3.A fost luat in discutie materialul inscris la punctul 2 de pe ordinea 

de zi si anume : Proiect de hotărâre nr. 48/ 15.07.2022 privind 
modificarea Programului Annual al Achizitiilor Publice al  comunei 
Teisani pe anul 2022- proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe-
aviz comisiile 1,2 , 3. 

D-l presedinte de sedinta  arata ca  si  la acest proiect de hotarare 
a fost depus  un  amendament, inregisrat sub nr.7233/18.07.2022 . 

D-l Marghioala Catalin  prezinta   domnilor consilier motivele pentru 
care a depus acest amendament. 

Se supune la vot amendamentul, care a fost aprobat cu  unanimitate 
de voturi de cei prezenti. 

Se supune la vot proiectul de hotarare impreuna amendamentul 
propus ,votat  de asemenea cu unanimitate de voturi de cei prezenti. 

 
S-a trecut la ultimul punct de pe ordinea de zi : DIVERSE. 



D-l presedinte roaga d-nii consilieri sa se inscribe la cuvant. 
Intrucat  nu sunt inscrieri la cuvand , presedintele  de sedinta 

multumeste   colegilor pentru participare si declara  lucrarile sedintei 
inchise. 

 
 
 
    Presedinte sedinta ,                            Secretar general,        
 

       Marghiola Catalin Ionut     Stanciu Camelia  
 
 
 

 


