
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 22 august 2022, orele 18,20 

 

 Sedința Consiliului Local Teișani  a fost 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  ), precum si prin inregistrat cu nr. 7252/17.08.2022 si prin 

Dispozitia primarului comunei Teișani  nr. 127/19.08.2022 . 

La apelul  nominal s-a  constatat că la lucrările ședintei  participă fizic  

un numar de 11  consilieri din numarul total de 12 consilieri in functie   si 

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

Cătalin-Ionuț ; Dumitrescu Gheorghe,  Hangiu Florentin ,Dafina Marian Irinel, 

Mareș Rocxana ,  Cârstocea  Lavinia -Elena , Popa Constantin  si Mirea Ovidiu-

Constantin, absentă fiind  d-na Moșneanu Adriana . 

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

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

Gheorghe. 

Avand in vedere ca  mandatul  d-nei Cârstocea Lavina –Elena 

președintele de ședintî  a expirat, este necesară alegerea unui  președinte de 

ședinta  . 

D-l  Diniță Ștefan  propune ca  președinte de    ședinta   , sa fie d-l 

Marghioala Catălin-Ionuț. 

Supusă la vot propunerea a  fost  aprobata astfel  
Voturi pentru -11 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc !  
D-l Marghioala Catălin Ionuț- mulțumesc pentru increderea acordata .  

D-l Marghioala Catălin Ionuț – precizez că pentrui aceiași dată și aceiași 

oră sunt 2 convocatoare  și propune ca ordinea de zi sa fie cea mentionată in 



primul convocator inregistrat cu nr. 7252/17.08.2022, iar pentru celelalte 

materiale analizate   azi să fie  suplimentată pe  orinea de zi. 

D-l primar solicită să intervină- am observat ca pe primul convocator nu 

este mentionată   si depunerea juramantului de catre d-l Pisaiu Ionuț . 

D-l  președinte de ședintă da cuvantul d-nei secretar general . 

D-na secretar general -  in ceea ce privestre depunerea juramantului de 

catre d-l Pisaiu Ionuț  va informez ca prin Incheierea din data de 29.07.2022, 

pronunţată în dosarul nr.2819/331/2022 al  Judecătoria Vălenii de Munte s-a 

dispus validarea ca supleant a domnului( ocazie cu care s-a analizat 

legalitatea validării )   si întrucâta in  termenul legal prevazut de Codul 

Admnistrativ  nu a putut depune juramântul  deoarece nu au fost intrunite 

prevederile art. 137 , alin ( 1)    consider ca depunerea juramantului este  

mult doar o chestiune de formă si  acesta poate depune juramântul in cadrul 

acestei ședințe .  

D-l Oprescu Petre – cere cuvantul  si arata ca  a cerut un punct de vedere 

Prefecturii Prahova   referitor de depunerea juramântului  de d-l Pisaiu in 

ședinta anterioară, care nu a  avut cvorumul necesar pentru a se desesfașura 

si propun asteptarea acelui raspuns.  

D-na  secretar – va informez ca pentru  sedinta convocata in data de 

16.08.2022   s-a facut  comunicare la Institutia Prtefectului Jud. Prahova ca 

nu s-a putut desfasura  deoarece nu s-a intrunit cvorului conform art 137 din 

Codul Administrativ, consiliul local lucreaza legal  in sedinte  in care sunt 

prezenti majoritatea consilierilor in functie .  

D-l  președinte de ședintă - supun la vot  suplimentarea ordinii de zi cu    

depunerea jurământului  de catre d-l  Pisaiu   Ionuț, avand in vedere punctul 

de vedere al dnei secretar, precum si a  urmatoarelor proiecte de hotarâri ( 

proiectelor  discutate astăzi) , respectiv : 

- Depunerea jurământul de către  consilierul  validat  ca supleant PISAIU 

IONUT DANIEL   - Partidul National Liberal  , conform Incheierii din data 

de 29.07.2022, pronunţată în dosarul nr.2819/331/2022 al  Judecătoria 

Vălenii de Munte . 

- Adresa  Scolii Gimnaziale “Dumitru Brezeanu” nr.1127/11.08.2022 ;  

- Adresa  Scolii Gimnaziale “Dumitru Brezeanu” nr.1134/12.08.2022 ; 

- Adresa Scolii Gimnaziale “Dumitru Brezeanu” nr.1135/12.08.2022; 

- Adresa    SC  GENCOSTEEL PREST SRL nr.  4232/16.08.2022 ; 



- Adresa Inspectoratului Judetean de Politie Prahova nr. 

299223/27.07.2022 .  

- Comunicat - PROIECTE: „LUCRARI DE RENOVARE INTERIOARE SCOALA 
„DUMITRU BREZEANU” TEISANI” SI „LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI 
RENOVARE SCOALA GIMNAZIALA „MOISE VASILESCU” OLTENI” 
 
D-na secretar general – va in formez  ca d-l primar si-a retras proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Teișani pe anul 2022. 

(Pr. Hot nr 47/ 15.07.2022). 

D-l primar  - motivez retragerea acestui proiect  si anume   pentru  faptul 

ca  s-a depus un amendament prin care   se taiau din buget banii pentru 

costumele populare. 

D-l presedinte de sedinta-  retrag cuvantul d-lui primar si  va dau citire 
celor doua  amendamente prin care am  propus : 
-unul prin care am propus  taierea  sumei  de 1000 lei de la  carburant, a 
sumelor necesare achitarii utilitatilor Curbei de Cultura  si diminuarea  sumei 
prinsa in buget pentru  achitarea lucrarii de - Extindere retea apa  potabila  
in satul Bughea de Sus. Tot prin acest amendament se propunea 
suplimentarea bugetului scolii pentru plata mobilierului si a sistemului de 
supraveghere video. 
Prin amendamentele depuse nu a fost nciodata vorba de taierea  sumelor 
alocate pentru achizitia  de  costume  populare.  
 
D-l primar  - va informez ca domnul consilier  Oprescu Petre  a taiat 
bransamentul electric din  proiectul  cu de la  apa Bughea. 
 
D-l Oprescu Petre – va solicit sa faceti dovada cu documente a celor 
afirmate la adresa mea cu privire la acest bransament. Mai mult in ce 
fundament ati prelungit contractul pentru aceasta lucrare, lucrare care trebuia 
sa se finalizeze la 30.06.2022. In ce baza ati decontat organizare de santier, 
cand dumneavoastra nu aveti cu constructorul contract de inchiriere pe 
terenul de la baza sportive? Pentru toate aceste nereguli vom sesiza curtea 
de conturi.  
 
D-l presedinte de sedinta-  e clar ca este o minciuna ca s-au taiat banii 
pentru costumele populare. 
 
D- l presedinte 
Supun la vot  suplimentarea proiectul ordinei de zi  
Voturi pentru -11  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 



 
D-l Marghioala Catalin-Ionut  -presedintele de sedinta ,da citire 

proiectului ordinei de zi si anume : 

1.Aprobarea  procesului verbal al sedintei din data de 25.07.2002 

2.Depunerea jurământul de către  consilierul  validat  ca supleant 

PISAIU IONUT DANIEL   - Partidul National Liberal  , conform Incheierii 

din data de 29.07.2022, pronunţată în dosarul nr.2819/331/2022 al  

Judecătoria Vălenii de Munte . 

3.Proiect de hotarare  nr. 45/14.07.2022  privind aprobarea Raportului 

asupra activitatii  desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap “grav” pe semestrul I al anului 2022– proiect initiat de d-l primar 

Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisiile 1, 2 si 3. 

4.Proiect de hotarare  nr. 46/14.07.2022 privind  aprobarea Strategiei 

de dezvoltare locala durabila a comunei Teișani, judeţul Prahova, pentru 

perioada 2021-2027- proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisiile 1, 2 si 3. 

5. Proiect de hotarare  nr. 50/18.08.2022 ,  privind repartizarea   

sprijinului  financiar  alocat pe anul 2022 cultelor religioase  de pe raza 

comunei  Teișani– proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisia nr.1. 

5. Proiect de hotarare  nr. 52/18.08.2022 privind mandatarea domnului 

STANCIU GHEORGHE reprezentantul U.A.T. Teișani, in Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Parteneriatul pentru 

Managementul Apei - Prahova"pentru a vota primirea comunei Șotrile ca 

membru al Asociației – proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisia nr. 3 . 

6. Proiect de hotarare  nr. 53/18.08.2022 privind aprobarea modificarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor “ Lucrari de renovare 
interioare Scoala Dumitru Brezeanui , Teisani “  si  “ Lucrari de reparatii 
generale si renovare  Școala Gimnaziala „Moise Vasilescu” Olteni  “– proiect 
initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 
Aviz comisia nr. 2  . 
 
7. Diverse : 



- Adresa  Scolii Gimnaziale “Dumitru Brezeanu” nr.1127/11.08.2022 ;  

- Adresa  Scolii Gimnaziale “Dumitru Brezeanu” nr.1134/12.08.2022 ; 

- Adresa Scolii Gimnaziale “Dumitru Brezeanu” nr.1135/12.08.2022; 

- Adresa    SC  GENCOSTEEL PREST SRL nr.  4232/16.08.2022 ; 

- Adresa Inspectoratului Judetean de Politie Prahova nr. 

299223/27.07.2022 .  

- Comunicat - PROIECTE: „LUCRARI DE RENOVARE INTERIOARE 
SCOALA „DUMITRU BREZEANU” TEISANI” SI „LUCRARI DE REPARATII 
GENERALE SI RENOVARE SCOALA GIMNAZIALA „MOISE VASILESCU” 
OLTENI” 

 
 
D- l presedinte 
Supun la vot ordinea de zi  
Voturi pentru -11  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 
 

D- l presedinte 

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

25.07.2002. 

D- l presedinte 

Dacă sunt observații? Nu sunt 

D- l presedinte 
Supun la vot    
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.  

Depunerea jurământul de către  consilierul  validat  ca supleant 

PISAIU IONUT DANIEL   - Partidul National Liberal  , conform 

Incheierii din data de 29.07.2022, pronunţată în dosarul 

nr.2819/331/2022 al  Judecătoria Vălenii de Munte . 



D- l presedinte – dau cuvantul d-nei secretar general pentru a da  citire 

incheierii  privind validarea mandatului d-lui consilier PISAIU IONUT DANIEL.  

D-l presedinte de şedinţă – il invit pe domnul  PISAIU IONUT DANIEL      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 3.  
Proiect de hotarare  nr. 45/14.07.2022  privind aprobarea 

Raportului asupra activitatii  desfasurate de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap “grav” pe semestrul I al anului 2022– 

proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisiile 1, 2 si 3. 

D- l presedinte 

Dacă sunt observații? Nu sunt . 

D- l presedinte 

Supun la vot  proiectul   
Voturi pentru -12  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 
 
 
Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 

12 voturi “ pentru ”   

 
Punctul nr 4.  

Proiect de hotarare  nr. 46/14.07.2022,  privind  aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Teisani, judeţul 

Prahova, pentru perioada 2021-2027- proiect initiat de d-l primar 

Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisiile 1, 2 si 3. 



D- l presedinte 

Dacă sunt observații?  

D-l presedinte– cine se inscrie la  cuvant ? 

S-au inscris la cuvant - d-l Stanciu Gheorghe d-l Oprescu Petre , d-l Marghioala 

atalin Ionut si lista ramane deschisa  . 

D-l Stanciu Gheorghe- precizează importanța initierii acestui proiect de 

hotărâre privind atragerea de fonduri . 

D-l  Oprescu Petre  - apreciez  ca  ca strategia intocmita  nu  reflecta 

realitatea intrucat mentionează  despre existenta trei biblioteci  si doresc sa 

stiu unde sunt acestea. 

D-l primar – confirm ca pe raza localitatii sunt  3 biblioteci , cate una la 

fiecare scoala si o a treia este biblioteca comunala care in prezent este 

depozitata intr-o sala din  cladirea- Centru   Olteni  

D-l Oprescu Petre consider ca un depozit de carte nu poate fi considerat o 

bibliotecă, cată vreme nu există un bibliotecar ,  iar in stategie sunt mentionati 

si un numar de cititori , reprezentand 60 % din populatia localitatii. Personal   

nu  sunt de accord cu aceasta strategie. 

D-na secretar general  - precizez ca strategia a fost publicata pe site-ul 

instuituitiei  timp de 30 de zile si nu s-a facut nici o solicitatre de  completare 

/corectare a acesteia. Mai mult de atat acesta se mai poate actualiza pe 

parcursul valabilitatii .  

D-l  Marghioala Catălin –vă informez  ca au fost mai multe discuții  legate 

de această  strategie  si  ca initial  au fost solicitate mai multe  oferte pentru 

intocmirea acesteia.  Prin caietul de sarcini s-a cerut ca   firma care v-a 

castigat aceasta  licitatie trebuie sa  prezinte in fata consiliului aceasta 

strategie, lucru care nu s-a realizat.  Prin caietul de sarcini se cerea ca 

proiectantul sa dispuna de trei experti in   elaborarea acestei strategii in 

vederea  atragerii de fonduri nerambursabile. 

De asemenea membrii consiliului  doreau sa fie consultati la elaborarea 

acestei strategii, lucru care nu s-a realizat. 

D-l primar – aceasta strategie s-a facut prin consultare   publica . 

Achizitia s-a facut in baza unui caiet de sarcini aprobat in consiliu local. 

Precizez ca echipa care a elaborat strategia are cei  3 specialisti care au fost 



solicitati prin caietul de sarcini .   Intreab daca exista vreun consilier care sa 

fi proppus un proiect pe care   proiectantul strategiei   sa nu il fi  mentionat 

in acesta? 

D-l Marghioala Cătalin - specific ca la intocmirea strategiei nu s-a tinut 

cont de caietul de   sarcini. 

D- l presedinte 

Supun la vot  proiectul   
Voturi pentru -4 (Catana Octavian , Dumitrescu Gheorghe;  Popa Constantin 
si Pisaiu  Ionut) 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  8 (Oprescu Petre , Dafina Marian Irinel  ,  Mareș Rocxana , 
Hangiu Florentin  , Diniță Ștefan , Carstocea Lavinia  si Marghioala Cătalin-
Ionuț , Mirea Ovidiu  ) 
Vă mulțumesc ! 
 
Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 4 
voturi “ pentru ” (Catana Octavian , Dumitrescu Gheorghe;  Popa 
Constantin si Pisaiu  Ionut)  si 8 “abtineri ”  (Oprescu Petre , Dafina 
Marian Irinel  ,  Mareș Rocxana , Hangiu Florentin  , Diniță Ștefan , 
Carstocea Lavinia  si Marghioala Cătalin-Ionuț , Mirea Ovidiu  ) . 
 
 Punctul nr 5.  

Proiect de hotarare  nr. 52/18.08.2022 privind mandatarea domnului 

STANCIU GHEORGHE reprezentantul U.A.T. Teișani, in Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " Parteneriatul pentru 

Managementul Apei - Prahova" pentru a vota primirea comunei Șotrile ca 

membru al Asociației – proiect initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 

Aviz comisia nr. 3 . 

D-l presedinte 

Dacă sunt observații? Nu sunt . 

D-l  presedinte 

Supun la vot  proiectul   
Voturi pentru -12  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 
 



Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 

12 voturi “ pentru ”   

 
Punctul nr 6.  
 
Proiect de hotarare  nr. 53/18.08.2022 privind aprobarea modificarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor “ Lucrari de renovare 
interioare Scoala Dumitru Brezeanui , Teisani “  si  “ Lucrari de reparatii 
generale si renovare  Școala Gimnaziala „Moise Vasilescu” Olteni  “– proiect 
initiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 
Aviz comisia nr. 2  . 
 
 
 
D- l presedinte 
Dacă sunt observații?  
 
D-l presedinte– cine se inscrie la  cuvant ? 
S-au inscris la cuvant - d-l Stanciu Gheorghe,   d-l Oprescu Petre si d-l 
Marghioala Catalin , lista ramane deschisa . 
 
D-l primar –  precizez ca motivele  avute in vedere la initierea acestui 
propiect  sunt : 
  - o adresa din partea constructorului prin care se solicita 
suplimentarea unor lucrari  ; 
  - lipsa unor cantitati  necesare finalizarii lucrarilor ; 
  - solicitarile primiate de la instititiile  de invatamant  
 
 
D-l Martghioala - prin proiectul initiat  se solicita  aprobarea unor iondicatori 

care nu sunt  stabiliti. 

D-l Primar -indicatorii sunt cei mentionati in  adresele primite de la scoala. 

D-l Marghioala Catalin-Ionut -  Domnule Primar, modificările acestor 

contracte se poate face de autoritatea contractantă în conformitate cu art. 

221 alin. 1 lit. c. din legea 98/2016 din legea privind achizițiile publice care 

prevede: 

Contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, în următoarele situații: 

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 



- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o 

autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le 

prevadă; 

- modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 

- creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru inițial; 

Exista un contract de lucrari  si orice modificari la contract se pot face  fara 

aprobarea membrilor consiliului  conform legislatiei achizitiilor publice. 

Indicatorii  s-ar fi putut modifica numai  daca cantitatile de lucrari depaseau  

suma aprobata initial prin hotărâre . 

Nu era nevoie de acest proiect. 

D-l primar- propun un amendament  la proiectul de hotărâre prin care 

domnia sa propune suplimentarea sumei   cu 50 %. 

D-l Oprescu Petre– se poate incheia un act aditional pentru lucrarile 

ascunese , fara aprobarea consiliului. 

D-l presedinte 

Supun la vot  proiectul   

Voturi pentru -3 ( Dumitrescu Gheorghe  , Catana Octavian   si Pisaiu Ionut) 

Voturi împotrivă? 6 (Oprescu Petre , Dafina Marian Irinel  ,  Mareș Rocxana , 
Hangiu Florentin  , Diniță Ștefan , si Marghioala Cătalin-Ionuț , ) 
Abțineri?  3 (Carstocea Elena -Lavinia , Popa Constantin si  Mirea Ovidiu) 

Vă mulțumesc ! 

Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 3 

voturi “ pentru ” (Catana Octavian , Dumitrescu Gheorghe;  si Pisaiu  

Ionut)  6 voturi  ” impotriva”  Oprescu Petre , Dafina Marian Irinel  ,  

Mareș Rocxana , Hangiu Florentin  , Diniță Ștefan , si Marghioala 

Cătalin-Ionuț , ) si 3 “abtineri ”  , Carstocea Lavinia  si Popa 

Constantin  si Mirea Ovidiu  ) . 

Punctul nr 7  

Diverse. 



D-l presedinte -  la acest punct voi  prezenta adresele din partea scolii “ 

Dumitru Brezeanu “,un comunicat din partea consiliului  si o adresa de la 

Inspectoratul Judetean de Politie Prahova . 

Referitor la adresa din partea firmei GENGOSTEEL , acesta fiind adresata 

domnului primar nu o sa o mai dau citire .  

D-l presedinte – dau citire adreselor  

-Precizez ca prin adresa  nr 1134/12.08.2022  prin care  se solicita 

suplimentarea lucrarilor de renovari la  Scoala Gimnaziala “Dumitru Brezeanu 

“ Teisani pentru  renovare  cancelarie, hol si scara interioara, propun ca d-l 

primar sa demareze procedura, dar de data aceasta devizul sa fie intocmit de 

o firma specializata, pentru a nu mai avea probleme pentru   lucrarile 

solicitate. 

D-l  Catana  Octavian-  propun   ca in situatia in care se vor suplimenta 

lucarile la  Scoala Teisani sa fie suplimentate  si lucrarile la Scoala Olteni. 

D-l Marghioala Catalin- va intreab  d-le Catana de ce nu s-au realizat lucari 

de renovare la scoala Moise Vasilescu  Olteni in mandatele  anterioare, in care 

dvs, ati fost consilier local ?  

-adresa  nr299223/27.07.2022   referitoare la atributiile    consiliului  

cu privire la   serviciile  de ecarisaj. 

In acest sens ii dat cuvantul d-nei  viceprimar. 

D-na viceprimar  - pentru rezolvarea acestor situatii  este necesara 

incheierea unui contract de asociere cu o alta primarie care detine un astfel 

de serviciu. 

D-l  presedinte de sedinta  - dau citire unui comunicat ,cu privire la lucrarile  

din cele doua scoli de pe raza  localitatii,  care va fi supus spre aprobarea 

consiliului local .  

D-l  Duimitrescu Gheorghe-  de cine a fost  intocmit acest comunicat? 

D-l  presedinte de sedinta  -acest comunicat a  fost intocmit de  mine 

impreuna cu  alti colegi din cadrul consiliului local. 

Domnul primar  impreuna cu  membrii PNL  din consiliului si anume : Pisaiu 

Ionut  , Mirea Ovidiu  , Dumitrescu Gheorghe  si Catana  Octavian  se retrag  

pe motivul ca nu  pot vota un comunicat despre care  nu au cunostinta. 



D-l  presedinte de sedinta  – arata ca a fost trimis catre toti colegii din 

Consiului Local si voi da citire comunicatului  . 

Supun la vot  - daca sunteti  de acord cu publicarea acestia material. 
Voturi pentru -7 (Oprescu Petre , Dafina Marian Irinel  ,  Mareș Rocxana , 
Hangiu Florentin  , Diniță Ștefan , Carstocea Lavinia  si Marghioala Cătalin-
Ionuț) 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  -1( Popa Constantin ) 
Vă mulțumesc !  

Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 7 

voturi “ pentru ”  si  1  ” abținere ”. 

D-l Dinita Stefan - adreseaz o interpelare, prin care doresc raspuns scris 

din partea d-lui primar la urmatoarele intrebari: 

- exista o  petitie depusa de cetatenii din zona  “Cotul lui Iepure “ 

referitoare la montarea unei oglinzi rutiere in zona , care nu au primit raspuns 

; 

- cand se va face reparatia  drumului in zona “Cotul lui Iepure“? 

- exista o  petitie depusa referitoare la reparatia drumuluii  din zona 

“Pod la Timaru” ; 

-ce demersuri s-au facut in urma discutiilor purtate cu privire la 

construirea camerei centralei si a bailor la Scoala Olteni ? 

- sterilizarile care au fost facute pe raza localitatii  sunt oferite gratuit 

de firma executanta sau au fost suportate din bugetul local ? 

De asemenea mai am o intrebare  pe care o adreseaza  d-lui Popa 

Constantin( fost viceprimar )   lergata de taierea crengilor     , fiind acuzat de 

domnul Voinea   Cosmin  ca i s-au taiat  crengile din dreptul proprietatii si i s-

au perceput sume de bani. 

D-l primar -  dorec sa raspund. 

D-l presedinte -  declar lucrarile sedintei inchise . Multumesc  colegilor  si 

invitatilor pentru participare . 

       Presedinte sedinta ,                                      Secretar general,        

       Marghiola Catalin Ionut      Stanciu Camelia  

 



 

 


