
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 25 iulie 2022, orele 18,00 

 

 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.7242 /25.07.2022. 

La apelul  nominal s-a  constata ca la lucrarile sedintei  participa fizic  

un numar de 6  consilieri din numarul total de 12 consilieri in functie   si 

anume  : Oprescu Petre , Catană Octavian,  Diniță Ștefan  ,Marghioala 

Cătalin-Ionuț ; Dumitrescu Gheorghe,  Hangiu Florentin , iar on-line participa 

5 consilieri  si anume – Dafina Marian Irinel, Mareș Rocxana ,  Carstocea  

Lavinia -Elena ,Mosneanu Adriana si Mirea Ovidiu-Constantin. 

Absent fiind domnul consdilier Popa Constantin . 

La ședința Consiliului Local Teișani mai  participă, de drept , doamna 

Stanciu Camelia , secretarul  general  al U.A.T.  Teișani . 

Avand in vedere ca d-na Carstocea Lavina –Elena presedinte de 

sedinta  participa on-line ,d-l  Hangiu Florentin 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  

Supun la vot  propunerea  
Voturi pentru -11  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc !  

 

 



 

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  18.07.2022 . 

2. Proiect de hotărâre nr. 49/18.07.2022 privind aprobarea indicatorilor  

tehnico-economici aferenti obiectivului “lucrari de  reparatoii generale 

si renovare Scoală Gimnaziala “ Moise Vasilescu ” Olteni ” – proiect 

initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe 

Aviz comisiile 1, 2 si 3. 

D- nul presedinte 

Supun la vot proiectul ordinei de zi  
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.1 

Aprobarea procesului verbal al  sedintei extraordinare cu  

convocare de indata din data de  18.07.2022 . 

D- nul presedinte 

Dacă sunt observații? Nu sunt. 

D- nul presedinte 

Supun la vot procesul verbal  
Voturi pentru -11 
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. 49/18.07.2022 privind 

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenti obiectivului “lucrari de  

reparatii generale si renovare Scoală Gimnaziala “ Moise Vasilescu ” Olteni ” 

– proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisiile 1, 2 si 3. 

D-nul presedinte 

Dacă sunt observații?  

D-l Catana Octavian – propune sa se realizeze termosistem in podul 

scolii . 

D-nul Marghioala Catalin – in acesta faza conform minutei incheiate se 

fac reparatii la cinci clase , cancelarie si gradinita . 

La acest proiect de hotarare au fost depuse 2 amendamente de catre 

consilierii locali Oprescu Petre si Marghioala Catalin Ionut , pe care le dau 

citire , urmand a le supune la vot separat .  

D-nul presedinte 

Supun la vot  amendamentul  nr.1 

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

 

D-nul presedinte 

Supun la vot  amendamentul  nr.2 

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

 



D-nul presedinte 

Supun la vot   proiectul cu cele 2 amendamente  

Voturi pentru ?- 11 
Voturi împotrivă ?-  Nu sunt  
Abțineri ?- Nu sunt  
Vă mulțumesc !  
 
Proiectul de hotărâre propus a fost aprobat cu 11 voturi “pentru “. 

Vă mulțumesc ! 

Domnul presedintele  de sedinta multumeste  colegilor  si invitatiulor 

pentru participare si declara  lucrarile sedintei inchise. 

 

       Presedinte sedinta ,                                      Secretar general,        

       Marghiola Catalin Ionut      Stanciu Camelia  

 

 

 


