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PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Teișani  din data de  

6  octombrie 2022, orele 18,30 

 

 Sedința Consiliului Local Teișani  a fost convocată prin Dispoziția 

primarului comunei Teișani nr. 158 /06.10.2022 .  

La apelul  nominal s-a  constatat că la lucrările ședintei  participă un 
numar de 11  consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie   și 
anume  participa fizic un numar de  9 consilieri  : Oprescu Petre , Catană 
Octavian,  Diniță Ștefan  ,Marghioala Cătalin-Ionuț ; Dumitrescu 
Gheorghe,  Hangiu Florentin , Mareș Rocxana ,  Cârstocea  Lavinia -Elena , 
Popa Constantin  si  on-line un numar de 2 consilieri - Dafina Marian Irinel și  
Mirea Ovidiu-Constantin  . 
Absenți sunt consilierii  Moșneanu Adriana  si Pisaiu Ionuț Daniel . 

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

Stanciu Camelia , secretarul  general  al U.A.T.  Teișani   și  d-l primar Stanciu 

Gheorghe . 

D-nul Marghioala Catalin-Ionut  -președintele de ședintă- dau citire 

proiectului ordinei de zi și anume : 

1. Aprobarea procesului - verbal al  ședintei  extraordinare  din data de 
26.09.2022 . Intrebări si interpelări . 

 
1. Proiect de hotărâre a consiliului local nr. 60/05.10.2022 de aprobare a 

depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice și rezilienței căminului 
cultural din sat Teișani, comuna Teișani, județul Prahova” -  proiect inițiat 

de domnul primar Stanciu Gheorghe ; 
         Aviz Comisia nr.1, Comisia nr. 2 si Comisia nr. 3 . 
 
D- l președinte 
Supun la vot ordinea de zi  
 
 
 



 
 
Voturi pentru - 11 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc ! 
 
D- l presedinte 

 Vă propun  desfăsurarea lucrarilor ședintei  fară inscrieri la cuvant , intrucat 

proiectul a fost dezbatut in ședința  reunită a comisiilor  de specialitate  . 

D- l presedinte 

Supun la vot  propunerea  

Voturi pentru – 8(Oprescu Petre , Diniță Ștefan  ,Marghioala Cătalin-

Ionuț ,  Hangiu Florentin , Mareș Rocxana ,  Cârstocea  Lavinia –Elena, Dafina 

Marian Irinel si Mirea Ovidiu-Constantin  ) 

Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  3( Dumitrescu  Gheorghe , Catana Octavian  si Popa Constantin )  

Vă mulțumesc ! 

Membrii Consiliului Local Teișani au fost de acord cu un numar de 8 

voturi “ pentru ”  si 3 abțineri , referitor la propunerea făcută . 

 

D-l presedinte 

Punctul nr. 1  -Aprobarea  procesului verbal al ședintei din data de 26.09.2002. 

D- l presedinte 

Dacă sunt observații? Nu sunt 

D- l presedinte 

Supun la vot  procesul verbal din data de 26.09.2022 .  
Voturi pentru -11  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 
 
Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 11 

voturi “ pentru ”  . 



 

Punctul nr 2.  

2. Proiect de hotărâre nr. 60/05.10.2022 ,  de aprobare a depunerii 
proiectului “Creșterea eficienței energetice și rezilienței căminului cultural 
din sat Teișani, comuna Teișani, județul Prahova” – proiect inițiat de 
domnul primar Stanciu Gheorghe ; 

Aviz comisia nr.1,2 si 3  

D-l  presedinte 

Supun la vot  proiectul   
Voturi pentru -11  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc ! 
 
Membrii Consiliului Local Teișani au aprobat proiectul de hotărare cu un 

număr de 11 voturi “ pentru ”  .  

D-l presedinte -  declar lucrările ședintei inchise . Muțtumesc  colegilor  și 

invitaților pentru participare . 

       Președinte sedintă ,                                          Secretar general,        

       Marghiola Catălin Ionuț      Stanciu Camelia  

 

 


