
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TEISANI  
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Teișani  din data de  

26  septembrie 2022, orele 18,15 

 

 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  ), 

inregistrat cu nr. 7290/20.09.2022. 

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

numar de 13  consilieri din numarul total de 13 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  Moșneanu Adriana si Mirea Ovidiu-

Constantin  . 

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

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

domnul delegat satesc Coman Nicolae si invitatii d-na Sorescu Sanda si d-na Cojanu 

Georgeta  . 

D-nul Marghioala Catalin-Ionut  -presedintele de sedinta dau citire 

proiectului ordinei de zi si anume : 

1. Aprobarea procesului verbal ale ședinței din data de 22.08.2022. 

2. Proiect de hotărâre nr. 51/19.09.2022 privind aprobarea ajustarii in baza 

O.U.G. nr. 47/2022 a pretului lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitii 

“Extindere retea de alimentare cu apa potabila in satul Bughea de Sus, Comuna 

Teisani, Judetul Prahova” – proiect inițiat de domnul primar Stanciu Gheorghe; 

Aviz comisia nr.1; 

 

 



3. Proiect de hotărâre nr. 54/30.08.2022 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenti lucrarii de “reparatii prin betonare drum in satul Olteni - 

Paraschivoiesti, Comuna Teisani, Judetul Prahova” si aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru “extindere iluminat public drum DE 1518” in satul Olteni, 

Comuna Teisani, Judetul Prahova” – proiect inițiat de dna viceprimar Carstocea 

Elena Lavinia; 

 Aviz comisia nr.1, 2 si 3; 

4. Proiect de hotărâre nr. 55/01.09.2022 privind aprobarea planului de analiza 

si acoperire a riscurilor al localitatii Teisani, pe anul 2022 – proiect inițiat de dna 

viceprimar Carstocea Elena Lavinia; 

Aviz comisia nr.1, 2 si 3; 

5.Proiect de hotărâre nr. 56/08.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local Teisani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Dumitru 

Brezeanu” Comuna Teisani in anul scolar 2022-2023 – proiect inițiat de dna 

viceprimar Carstocea Elena Lavinia; 

Aviz comisia nr.1, 2 si 3; 

6.Proiect de hotărâre nr. 57/14.09.2022 privind stabilirea modalitatii de 

gestiune a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei Teisani si 

a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii – proiect inițiat 

de dna viceprimar Carstocea Elena Lavinia; 

Aviz comisia nr.1, 2 si 3; 

7.Diverse 

 
D- l presedinte 
Supun la vot ordinea de zi  
Voturi pentru -13  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 

D-l presedinte 

Punctul nr. 1  -Aprobarea  procesului verbal al sedintei din data de 22.08.2002. 

D- l presedinte 

Dacă sunt observații? Nu sunt 

D- l presedinte 



Supun la vot    
Voturi pentru -13  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 
 
Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 13 

voturi “ pentru ”  . 

Punctul nr 2.  

Proiect de hotărâre nr. 51/19.09.2022 , privind aprobarea ajustarii in baza 

OUG nr. 47/2022 a pretului lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitii 

“Extindere retea de alimentare cu apa potabila in satul Bughea de Sus, Comuna 

Teisani, Judetul Prahova” – proiect inițiat de domnul primar Stanciu Gheorghe ; 

Aviz comisia nr.1 

D- l presedinte 

Dacă sunt observații?  

Inscrieri la cuvant : d-l primar , d-l Oprescu Petre , d-l Marghioala Catalin si d-l 

Coman Nicolae . 

D-l primar – Acest proiect de hotarare curinde actualizare pretului contractului  

conf ordonantei  si care este obligatoriu de aplicat .  

Indicele de indexare a lucrarilor  din constructii  a crescut , motoiv pentru  care 

aceste lucrari pentru a fi finalizate trebuie actuializate . Indiciii sunt publicati pe site 

I.N.S. , indicii pe fiecare luna nu se cunosc  si de aceea  nu se poate avansa o suma 

. 

D-l Coman Nicolae – Sunt mai multe probleme de toate partile , indicii sunt dati 

de guvernul Romaniei si trebuie rezolvata problema  apei de la Bughea .  

Daca trebuie dat buget in plus sa se dea si sa se finalizeze lucrarile . In acesta seara 

vreu un raspuns de la dumneavoastra  toti.  

D-l Marghioala Catalin  – Stiti ce contine acest proiect ?   

D-l Coman Nicolae – In mare parte , da . Nu trebuie sa fim in consens ? 

D-l Marghioala Catalin  – Si noi ne dorim , dar astazi trebuia sa curga apala 

Bughea de  cca 3 luni  de zile . 



D-l  Coman Nicolae – Da stiu ca trebuie , sa se realizeze lucrarea conform 

contractului semnat . 

D-l Marghioala Catalin – Contractul  este semnat de primarie si  de executant , 

la acesta data executantul lucreaza  pe penalitati .  

D-l Oprescu Petre – OUG nr 47/15.04.2022, precizez ca firma constructoare  
trebuia sa faca o adresa  catre primarie   in care  avea obligatia sa comunice care 
este suma ce urma sa se actualizeze .  
Cum pot sa votez o ajustare pe care nu o stiu ?  
Nu pot vota o suma anume , deci  trebuia prezentata   solicitarea cantitativ si valoric 
. 
D-l primar – Prezentarea d-lui Oprescu este total eronata , conform O.U.G nu se 

actualizeaza decat cand indicele este  publicat .  

D-l Oprescu Petre  – Trebuia sa ne prezinte cifra exacta  care mai era de 

executat la data de 15.04.2022 .  

D-l Marghiola Catalin – Vreu sa explic cum stau lucrurile cu acesta ordonanta : 

- Conf .art 4 – firma trebuia in 45 de zile sa faca adr. Cu restul ramas de 

executat conf formulei ( Adre nr.  ……...)  

- Actele adit se incheie in termen de 45 de zile de la finalizarea termenului de 

45 de zile cand trebuia  constructorul sa depuna adresa scrisa ( cel tarziu la 

15 iulie 2022 ) .Nu stiu daca suma este corecta , dar ia formeaza obiectul  

unor schimburi de adrese  intre Primarie si firma constructoare .  

- Suma este la data de 30.04.2022 si nu pentru data de 15.04.2022 .  

D-l Oprescu Petre – De ce veniti dumneavoastra  si  spuneti ca se actualizeaza 

pe fiecare luna ? In proiect se vine cuo  suma concreta . 

D-l Marghiola Catalin – La data de 15.04.2022 constructorul  trebuia sa  prezinte 
un deviz cantitativ si valoric .  
Dau exemplu de la Primaria Drajna s-a emis hotarare in care se spune concret care 
este suma .  
La actul aditional  se anexeaza  devizul cantitaiv si valoric .  
La noi  sa veniti cu un deviz conform prevederilor  O.U.G .nr 47/2022 .Ne prezentati 
o adresa  pe care nu v-o asumati .Proiectul este facut la misto , nu stim ce sa 

aprobam . 
Vorbim de miliarde  , vreau sa dorm linistit .   

D-l primar – Trebuie sa ajungem cu firma la o suma , ei au depus situatii de 
plata pe luni , aprobati formula .Este un schimb de adrese pe acesta tema .  
Vreau sa imi calculeze dansul ce procent se aplica pentru luna septembrie ? 
 
D-l Marghioala Catalin – Dau citire art. 2 din proiect  supus dezbaterii . 



D-l Oprescu Petre – Cred ca dispozitia de santier invocata  contine renuntari , 

lucrari suplimentare( bazinul eu l-a propus la o dicutie cu dvs si proiectanta  ).  De 

la domnul Marinescu am inteles ca exista o minuta in care  se prevad  renuntari si  

suplimentari .  

D-l primar – Ce a avut firma ofertat si contracta este executata. Legaturile  de 

conducte se fac dupa .  

D-l Marghiola Catalin –Raspuns la adresa  nr. 73/25.08.2022 prin care     v-am 

solicitat care sunt termenele  de executie a lucarii ( termene care s-au depasit ) si 

respectiv  dispozitiile de santier (daca exista )  , cand primim ?   

 De ce nu ne-o comunicati  si noua ?  

D- l presedinte 

Supun la vot  proiectul   
Voturi pentru – 5( Mosneanu Adriana , Pisaiu Ionut ,  Popa Constantin , Catana 
Octavian  si Dumitrescu Gheorghe  )  
Voturi împotrivă? 4(Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan si Dafina  
Irinel )  
Abțineri?   4( Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Mirea Ovidiu , Carstocea Elena 
Lavinia )  
 
Vă mulțumesc ! 
 
 

Proiectul de hotarare a fost respins , fiind votat cu 5 voturi ‘’pentru 
‘’( Mosneanu Adriana , Pisaiu Ionut ,  Popa Constantin , Catana Octavian  si 
Dumitrescu Gheorghe  ), 4 voturi ‘’ impotriva’’ (Marghioala Catalin , Oprescu 
Petre , Dinita Stefan si Dafina  Irinel )  si 5 voturi ‘’abtineri’’ ( Mares Rocxana , 
Hangiu Florentin , Mirea Ovidiu , Carstocea Elena Lavinia ) . 
 
 
Punctul nr 3.  

Proiect de hotărâre nr. 54/30.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti lucrarii de “reparatii prin betonare drum in satul Olteni-

Paraschivoiesti, Comuna Teisani, Judetul Prahova” si aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru “extindere iluminat public drum DE 1518” in satul Olteni, 

Comuna Teisani, Judetul Prahova” – proiect inițiat de dna viceprimar Carstocea 

Elena Lavinia; 

Aviz comisia nr.1, 2 si 3; 



D-l presedinte- părecizez ca la acest proiect de hotarare s-au depus 3 

amendamente . Le dau citire . 

Amendamentul nr 1 : - de modificare  

Supun la vot  amendamentul nr 1.   

Voturi pentru -9 ( Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Mirea Ovidiu , Carstocea 
Elena Lavinia , Mosneanu Adriana , Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita 
Stefan si Dafina  Irinel ). 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  4 ( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian , Popa Constantin si Pisaiu 
Ionut )  
Vă mulțumesc ! 
 
Amendamentul nr. 2 : - de  modificare  

D-l primar – Ati propus introducerea acestui drum  in inventar  ?  

De ce faceti amendamentul  acum ( in ziua sedintei ) si nu se faceti  mai inainte  ?  

D-l Oprescu Petre – La discutiile la care am partricipat am sustinut ca se se faca 

orice drum  cu proiect  tehnic si nu cu betonare . Preotul trebuiasa se faca  adresa  

in acest sens .  

D-l Marghioala Catalin  – De ce nu ati venit cu proiect ?  Capela nu a rasarit 

dupa ploaie ! 

Supun la vot  amendamentul nr 2.   

Voturi pentru – 9 ( Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Mirea Ovidiu , Carstocea 
Elena Lavinia , Mosneanu Adriana , Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita 
Stefan si Dafina  Irinel ). 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  4 ( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian , Popa Constantin si Pisaiu 
Ionut ) 
Vă mulțumesc ! 

Amendament nr 3 – de  modificare 

D-l primar –Este ilegal acest amendament . Urmariti doar capital electoral .  

D-l Marghioala Catalin – Sunteti intr-o mare eroare , aveti parghii sa transmite-

ti compartimentelor   de specialitate . Hotararea trebuie sa fie pusa in aplicare de 

catre primarul localitatii.  

 



Supun la vot  amendamentul nr 3.   

Voturi pentru – 7 ( Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Carstocea Elena Lavinia , 
Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan si Dafina  Irinel ). 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  6 ( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian , Popa Constantin, 
Mosneanu Adriana , Mirea Ovidiu  si Pisaiu Ionut ) 
Vă mulțumesc ! 
 
Dacă sunt observații?  

D-l presedinte– cine se inscrie la  cuvant ? 

S-au inscris la cuvant –D-na Sorescu Sanda  , d-l Stanciu Gheorghe,  d-l Oprescu 

Petre , d-l Marghioala Catalin Ionut si lista ramane deschisa  . 

D-na Sorescu Sanda  – Solicit amenajarea drumului “ Mic”  pe care nu se poate 

circula cand este vreme rea si largirea drumului de la calea ferata pana la DN1A , 

merg des cu bicicleta si nu are retrageri , nici macar nu incap doua masini.  

D-l Oprescu Petre  – Suntmai multe  solicitari  de acest gen  si am rugat-o pe 

doamana viceprimar sa faca un referat  necesitate cu toate drumurile  pentru care 

se solicita reparatii , solicitari primate de la cetateni .  

Drumurile realizate sunt foarte foarte  stramte .   

D-l Marghioala Catalin – Se va initia un referat  de necessitate , un proiect  de 

hotărâre  pentru amenajare si  largire drumuri pentru a se rezolva  toate doleantele 

cetatenilor .  

Supun la vot   proiectul  cu amendamente   

Voturi pentru -8 ( Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Carstocea Elena Lavinia , 
Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan , Mirea Ovidiu  si Dafina  Irinel). 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?   5( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian , Popa Constantin, 
Mosneanu Adriana , si Pisaiu Ionut ) 
Vă mulțumesc ! 
 

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

voturi “ pentru ” ( Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Carstocea Elena Lavinia , 

Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan , Mirea Ovidiu  si Dafina  Irinel ) 

si 5 ”abtineri”  ( Dumitrescu Gheorghe , Catana Octavian , Popa Constantin, 

Mosneanu Adriana , si Pisaiu Ionut ) . 

 Punctul nr 4.  



Proiect de hotărâre nr. 55/01.09.2022, privind aprobarea planului de analiza 

si acoperire a riscurilor al localitatii Teisani, pe anul 2022 – proiect inițiat de dna 

viceprimar Carstocea Elena Lavinia; 

Aviz comisia nr.1, 2 si 3; 

D-l presedinte 

Dacă sunt observații? Nu sunt . 

D-l  presedinte 

Supun la vot  proiectul   
Voturi pentru -13  
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt.. 
Vă mulțumesc ! 
 
Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 13 

voturi “ pentru ”  

Punctul nr 5.  
 
Proiect de hotărâre nr. 56/08.09.2022,  privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local Teisani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Dumitru 

Brezeanu” Comuna Teisani in anul scolar 2022-2023 – proiect inițiat de d-na 

viceprimar Carstocea Elena Lavinia; 

Aviz comisia nr.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 Catana Octavian , lista ramane deschisa . 
 
D-l Catana  –   Solicit sa fie inlocuit d-nul Oprescu Petre  ca reprezentant al 
Consiliului Local in Consiliul de Administratie al scolii.  
 
D-l  presedinte – De ce nu ati facut amendament in acest sens  conform R.O.F al 

consiliu local  ?  

D-l presedinte 

Supun la vot  proiectul   



Voturi pentru -9 (Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Carstocea Elena Lavinia , 
Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan , Mirea Ovidiu , Mosneanu 
Adriana si Dafina  Irinel) 
Voturi împotrivă? Nu sunt  . 
Abțineri? 4 (Pisaiu Ionut  , Popa Constantin , Catana Octavian  si Dumitrescu 
Gheorghe ) 
Vă mulțumesc ! 

Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 9  

voturi “ pentru ” (Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Carstocea Elena Lavinia , 

Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan , Mirea Ovidiu , Mosneanu Adriana 

si Dafina  Irinel)  si 4 voturi  ”abtinere”  (Pisaiu Ionut  , Popa Constantin , Catana 

Octavian,   si Dumitrescu Gheorghe ). 

Punctul nr 6  

Proiect de hotărâre nr. 57/14.09.2022,  privind stabilirea modalitatii de 

gestiune a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei Teisani si 

a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii – proiect inițiat 

de dna viceprimar Carstocea Elena Lavinia; 

Aviz comisia nr.1, 2 si 3; 

D-l presedinte 

Supun la vot  proiectul   

Voturi pentru - 12 (Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Carstocea Elena Lavinia , 

Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan , Mirea Ovidiu , Mosneanu Adriana 

, Dafina  Irinel , Catana Octavian, Pisaiu Ionut   si Dumitrescu Gheorghe ) 

Voturi împotrivă?Nu sunt   

Abțineri?  1 ( Popa Constantin ) 

Vă mulțumesc ! 

 Membrii Consiliului Local Teisani au fost de acord cu un numar de 12  

voturi “ pentru ”  (Mares Rocxana , Hangiu Florentin , Carstocea Elena Lavinia , 

Marghioala Catalin , Oprescu Petre , Dinita Stefan , Mirea Ovidiu , Mosneanu Adriana 

, Dafina  Irinel , Catana Octavian, Pisaiu Ionut   si Dumitrescu Gheorghe )si o ”  

abtinere”  ( Popa Constantin) .   

 

 



 

Punctul nr 7  

Diverse 

D-l presedinte -   

Inscrieri la cunat : Dinita  Stefan , Coman Nicolae , Cojanu Georgeta si Marghioala 

Catalin  , lista ramane deschisa . 

D-l presedinte  

Dau cuvantul cetatenilor prezenti :  

D-l Ciocea Adrian – avem un loc la “ Podul de Piatra” , si nu putem sa folosim 

locurile din cauza cetatenului  Ion  Liviu   care ne strica culturile . 

D-l Popa Consatntin –Acestui cetatean i-au fost aplicate  foarte multe  amenzi . 

Se joaca cu proprietarii ! 

D-l primar – La niv comunei Teisani  printr-o hotărâre de consiliu s-a infiintat 

ocomisie care analizeaza sesizarile cetatenilor  afectati ( au  pagube) ,  este o 

comisie de cercetare a pagubelor .  

Suntem intr-o procedura de demolare a constructiilor realizate illegal. Demolarea 

se face prin instanta ,instant trebuie sa incuviinteze  demolarea. 

Comisia lucraza la sesizari, recomandarea trebuie sa se faca scris . 

Primaria actioneaza in interesul cetatenilor , documentele pe care le elibereaza 

comisia  sunt necesare in recupaearea prejudiciului  pe cale judecatoreasca, daca 

nu se poate realiza pe cale amiabila .  

D-l presedinte – Concluzionand , cetatenii vor face o  sesizare la care o sa  

primeasca  numar  de inregistrare si ulterior raspuns  . 

D-na viceprimar – Va informez ca v-am transmis  adresa  prin care ni se solicita 

emiterea unei hotarari si va fac propunerea de a va implica toti consilierii  locali . 

D-l Marghioala Catalin – propun sa se lucreze cot la cot , sa se acopere toate 

aspectele care nu sunt cuprinse  si sa facem un regulament bun care sa poate fi 

aplicat .  

D-l Coman Nicolae  - ridic urmatoarele probleme :  

- rezolvarea situatiei cu reteaua de apa pentru satul   Bughea ; 



- drumurile din punctele “Tampa”  si “ Cimitir “sunt  drumuri blocate . Am facut 

apel sa veniti in Bughea sa vedeti situatia . Astept raspuns din partea cons 

locali si primarie. 

D-l Hangiu Florentin  – de cca. 20 de ani nu s-a facut nimic in satul Bughea de 

Sus .Acum cand  am facut cate ceva  veniti aici si ne certati ! 

D-l Marghioala Catalin – Ati venit astazi sa ne certati ? Dumneavoastra  aplecati 

urechea in stanga si in dreapata , nu ati studiat nici un proiect inscris pe ordinea de 

zi .  Un numar de sapte  consilieri locali  avem trei  procese pe rol, nu ne asumam 

ilegalitati . V-am spus sa va tineti de proiect sa fie realizat conform  proiectului .  

Ati deschis o lista pe facebook, ca la piata , core m-ai doreste ? Am scris si eu pe 

facebook .   

Cate case sunt locuite in Bughea?   

Asta inseamna modificare de proiect , modificare de pret .  

D-l Dafina Irinel – In Teisani toti cetatenii si-au platit bransamentele . Cand veniti 

in sedinta  mai intai mergeti in birou  la primar si acuzati apoi consilierii . 

Judecati lucrurile asa cum sunt  , nu acultati in stanga si dreapta . 

De ce de 27 de ani nu curge apa la Bughea ?  

D-l primar – La acesl moment legea nu prevedea  acest lucru , adica  

bransamentele sa se realizeze gratuit . 

D-l Oprescu Petre - aveti in satul  Bughea 30 de bransamente , nu aveti treaba 

cu relocarea din satul Olteni . 

D-l Coman Nicolae – Cand curge apa in satul  Bughea ?  

D-l Marghioala Catalin – Exista un contract care trebuie executat de catre 

primarie si nu de catre consilierii locali . Motivele le astepatm si noi  de la primarie. 

Se vor analiza  cerintele dumneavoastra   . 

D-na Cojanu Georgeta – Nu fac parte din nici un  partid politic ,insa  imi pasa 
de cetatenii localitatii.   
Doresc sa stiu: 
- Cand vor beneficia si copii nostrii de o sala de sport ? la Olteni s-a putut dar la 
Teisani nu exista . 
 
 
- Scolile de pe raza localitatii pot sa  fie monitorizate video ? 



- Calculatoarele din scoli nu functioneaza ?  
- Cum sa platim bancile aduse la scolile  , noi cetateni ?  
- Indicatoare pe strazile din Teisani cand vom avea ?  
Va solicitam termene  si vrem realizari ?  
Pentru comunitatea noastra dati-va mana .  
 
D-l primar – Vreau sa raspund intrebarilor adresate in sedinta anterioara .  
Referitor  la cainii fara stapan este o actiune care se executa de catre mine si de o 
asociatie , care nu au generat costuri pentru comuna  . Saptamana trecuta si mai 
inainte  s-au dus foarte  multi caini de pe raza localitatii  la adapost  autorizat .    
Amem  aprobata si alocata  o suma de bani pentru achizitia lucr pe calamitati , 
respectiv  396 mii lei .  
Blocati proiectele mele cu  programul anual al achizitiilor publice .  
Deblocati-mi suma pentru  costume , nu este cuprinsa in PAAP .  

 Achizitia microbuzului  pentru scolile din Teisani este pe o lista a  Inspectoratului  
Scolar Prahova . 
Referitor la camerele de supraveghere d-na  director trebuie sa  obtina un aviz al 
Politiei pe un proiec cu cantitati  si apoi se va  initia proiect in acest sens ( o sa 
stam la discutii).   
 
D-l Marghioala Catalin – Scoala nu are bani sa plateasca mobilierul .  

Avem o adresa  oficiala din partea directorului de scoala  in care ne solicita sume 

pentru  achitarea mobilierului .  

D-l primar – Este exclus sa se plateasca de catre vre-un parinte ceva, scoala are 

bani . Este depus  un proiect cu  vechea conducere a scoliii privind obtinerea unor 

calculatoare . 

D-l Marghioala Catalin – Microbuzul este aprobat  de catre cons local sa fie 

achizitionat prin hotărâre,  inca de anul trecut .  

D-l Dafina  Irinel – Ati analizat cate proiecte am initiat ? Noi votam legal , nu la 

presiune.  

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

pentru participare . 

       Presedinte sedinta ,                                      Secretar general,        

       Marghiola Catalin Ionut      Stanciu Camelia  

 

 


