
 
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 20 iunie 2022, orele 18,30 

 
 
 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.7205 /20.06.2022 . 
La apelul  participa fizic  un numar de 7  consilieri din numarul total de 12 
consilieri in functie   si anume  : Oprescu Petre ,   Cârstocea Elena -Lavinia , 
Mareș Rocxana , Catană Octavian, , Diniță Ștefan  ,Marghioala Cătalin-Ionuț si 
Dumitrescu Gheorghe  iar on-line participa 2 consilieri si anume – Hangiu 
Florentin si, Dafina Marian Irinel  

 Absenti  sunt 3 consilierii :  Mosneanu Adriana ,Mirea Ovidiu Constantin 
si Popa Constantin. 

La ședința Consiliului Local Teișani mai  participă, de drept , doamna 
Stanciu Camelia ,secretar general  al U.A.T.  Teișani. 
 
D- na presedință 
Multumesc pentru participare ! Declar lucrarile ședinței deschise . 
 
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 14.06.2022 . 
 
2 Proiect de hotărâre a consiliului local nr. nr.42/27.05.2022, privind 
încheierea unor contracte de consultanta, asistenţă şi reprezentare juridică  a 
Consiliului Local Teisani , proiect initiat de  d-l  consilier local Marghioala 
Cătălin-Ionut 
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
3. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.43/07.06.2022, privind  
mandatarea primarului comunei Teișani sa voteze aprobarea Statutului 
actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru 
managementul deșeurilor- Prahova “ ,  proiect initiat de  d-na viceprimar   
Cârstocea Elena -Lavinia . 
 
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
4. Diverse . 



 
 D- na presedintă 
 
Supun la vot proiectul ordinei de zi  
Voturi pentru -9  
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 14.06.2022 . 
 
D- na presedintă 
Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 
D- na presedintă 
 
Supun la vot procesul verbal  
Voturi pentru -9 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc !  
 
Procesul verbal a fost aprobat  cu unanimitate de voturi de cei prezenti. 
Vă mulțumesc ! 
 
Punctul nr. 2 
 
 Proiect de hotărâre a consiliului local nr. nr.42/27.05.2022, privind 
încheierea unor contracte de consultanta, asistenţă şi reprezentare juridică  a 
Consiliului Local Teisani , proiect initiat de  d-l.  consilier local Marghioala 
Cătălin-Ionut 
  
Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
D-na presedintă 
Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 
 
 



 
D-na presedintă 
 
Supun la vot proiectul  
Voturi pentru ?- 9 
Voturi împotrivă ?-  Nu sunt  
Abțineri ?- Nu sunt  
Vămulțumesc !  
 
Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 9 voturi “pentru “. 
Vă mulțumesc ! 
 
Punctul nr. 3 
 
Proiect de hotărâre a consiliului local nr.43/07.06.2022, privind  
mandatarea primarului comunei Teișani sa voteze aprobarea Statutului 
actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru 
managementul deșeurilor- Prahova “ ,  proiect initiat de  d-na viceprimar   
Cârstocea Elena -Lavinia  
 
D-na presedintă 
Dacă sunt observații? Nu sunt  
 
D-na presedintă 
 
Supun la vot proiectul  
Voturi pentru ?- 9 
Voturi împotrivă ?-  Nu sunt  
Abțineri ?- Nu sunt  
Vămulțumesc !  
 

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

 
Punctul nr. 4 –DIVERSE  
 
D- na presedință 
Stimați colegi, dacă aveți subiecte de analizat la acest punct? 
Cine se inscrie la cuvânt ? 
Inscrieri la cuvânt : Marghioala Catalin , Dinita Stefan , Florentin Hangiu , lista 
ramane deschisa . 
 
D-l Hangiu Florentin  
Vroiam sa-l intreb pe domnul primar ce se mai stie de instalatiile de pom de 
Craciun  ? dar daca nu este…… ! 
 
D- na presedință 
Se poate face interpelare scrisa  in acest sens.  



 
D-l Marghioala Catalin  
Am cateava intrebari : 
-Daca se mai executa lucrarile de la scoala Teisani , pentru care am alocat un 
million de lei in bugetul de anul acesta ? Cand se incepe derularea acestor 
investitii ?  
-Pentru scoala  Teisani  se justifica intr-un fel  neinceperea investitiilor , dar 
pentru celelalte investitii aprobate nu se justifica intarzierea .   
 
D-l Oprescu Petre  
S-a dat raspuns pentru proiectul depus  cu eficientizarea scolii Teisani , depus 
prin AFM ? 
Solicit o informare scrisa in acest sens .  
 
D- na presedință 
Dosarul este la acesta data in evaluare . 
 
D-l Dinita  Stefan  
Terenul pe care s-a desfasuarat festivalul  in perioada 17-19 iunie  2022 este 
teren privat  sau apartine domeniului public sau privat al localitatii ? 
Ce masuri s-au luat pentru refacerea drumului in zona “ Cotul lui Iepure” , 
investitie facuta pe domeniul public? Situatia este destul de delicata . 
 
D-l Oprescu Petre  
In speta pe care a ridicat-o  dl.  Dinita , trebuie sa se  aduca terenul la forma 
initiala de cel care a facut investitia .  
Ce stiti despre investitia apa bughea ?  
Exista un contract de inchiriere pentru organizare de santier  ? 
Voi face o solicitare scrisa in acest sens .  
 
D- na presedință 
Multumesc pentru participare . Declar lucrarile ședinței închise . 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 
CÂRSTOCEA ELENA –LAVINIA 
 

   SECRETAR GENERAL UAT, 
     CAMELIA   STANCIU 

 
 


