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

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare cu convocare de îndată  a Consiliului 

Local Teișani  din data de  

19  decembrie 2022, orele 18,35 

 

  Sedința Consiliului Local Teișani  a fost convocată  prin Convocatorul 

semnat de un numar de 6 consilieri locali (Oprescu Petre , Dafina Marian 

Irinel , Cârstocea Elena Lavinia, Hangiu Florentin , Diniță Ștefan  si Marghioala 

Cătalin-Ionuț  ), inregistrat cu nr.7368 /19.12.2022. 

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  
, fizic un numar de  9 consilieri  : Oprescu Petre , Catană Octavian, Diniță 
Ștefan , Marghioala Cătalin-Ionuț ,Dumitrescu Gheorghe,  Hangiu Florentin ,   
Cârstocea  Lavinia -Elena ,    Mirea Ovidiu-Constantin si Pisaiu Ionuț Daniel , 
iar  on-line participa 2 consilieri Mareș Rocxana  si d-l Dafina Marian Irinel.  
Absentii  sun consilierii - Moșneanu Adriana si Popa Constantin  , 

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

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

D-l presedinte de sedinta Oprescu Petre  

Dau citire proiectului ordinei de zi și anume : 

1.Aprobarea procesului verbal ale  sedintiei extraorinare din data 

de  28.11.2022 . 

2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.70/06.12.2022, privind 

acordarea unor cadouri, în bani, cu ocazia Crăciunului 2022 pentru angajații 

aparatului de specialitate al primarului comunei Teișani, județul Prahova-  

proiect inițiat de d-na  viceprimar Cârstocea Elena - Lavinia; 

Aviz Comisia nr. 1,2 si 3 

 

3. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.71/08.12.2022, privind 

acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Stanciu Gheorghe, 



reprezentantul comunei Teișani, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 

Prahova”, pentru ajustarea tarifelor -  proiect inițiat de d-na  viceprimar 

Cârstocea Elena - Lavinia; 

Aviz Comisia nr. 1,2 si 3. 

 

4. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.72/08.12.2022, privind 

aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023-  proiect 

inițiat de d-na  viceprimar Cârstocea Elena - Lavinia; 

Aviz Comisia nr. 1,2 si 3 . 

5. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.73/16.12.2022, privind  

rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022  al comunei 

Teisani , judeţul Prahova -  proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe . 

Aviz Comisia nr. 1,2 si 3 . 

6. Diverse .  

D-l presedinte de sedinta 
  
Supus la vot  ordinea de zi 
Voturi pentru - 11 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
 
 
D-na Stanciu Camelia – secretar general al UAT Teisani 
Va informez ca 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 .  
 

D-l presedinte de sedinta 

Punctul nr. 1   

-Aprobarea  procesului verbal al ședintei din data de 28.11.2022 .  

Dacă sunt observații ?   

Se inscrie cineva la cuvant ? 

Nu sunt inscrieri  la   cuvant . 



 Supus la vot orinea de zi   

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

Punctul nr 2.  

 Proiect de hotărâre a consiliului local nr.70/06.12.2022, privind 

acordarea unor cadouri, în bani, cu ocazia Crăciunului 2022 pentru angajații 

aparatului de specialitate al primarului comunei Teișani, județul Prahova-  

proiect inițiat de d-na  viceprimar Cârstocea Elena - Lavinia; 

Aviz Comisia nr. 1,2 si 3 

 
D- l presedinte   

Dacă sunt observații ?   

Se inscrie cineva la cuvant ? 

Nu sunt inscrieri  la   cuvant . 

 Precizez ca  la acest la  proiect   s-a depus un amendament  de catre initiator  

. 

Dau citire amendamentului  prin care se propune modificarea sumei  de 

acordare a unor cadouri, în bani, de la 150 lei la 300 lei . 

Supun la vot amendamentul  

Voturi pentru - 11 

Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  Nu sunt. 

Vă mulțumesc ! 

Supun la vot proiectul cu amendament . 

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 ”  .  

Punctul nr 3 . 

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.71/08.12.2022, privind 

acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Stanciu Gheorghe, 

reprezentantul comunei Teișani, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 

Prahova”, pentru ajustarea tarifelor -  proiect inițiat de d-na  viceprimar 

Cârstocea Elena - Lavinia; 

Aviz Comisia nr. 1,2 si 3 

D- l presedinte-  

Dacă sunt observații ?   

Se inscrie cineva la cuvant ? 

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 ”  .  

Punctul nr 4 . 

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.72/08.12.2022, privind 
aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023- -  proiect 
inițiat de d-na  viceprimar Cârstocea Elena - Lavinia; 
Aviz Comisia nr. 1,2 si 3 
 
D-l presedinte 

Dacă sunt observații ? 

 Se inscrie cineva la cuvant ? 

Nu sunt inscrieri  la   cuvant . 

D-l  presedinte de sedinta 

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 ”  .  

Punctul nr 5 . 

Proiect de hotărâre nr. nr.73/16.12.2022, privind aprobarea rectificarii 

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022  al comunei Teisani , 

judeţul Prahova  proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe ; 

Aviz Comisia nr. 1,2 si 3 

D-l presedinte- A fost depuse 1 amendament de catre d-na Carstocea Elena 

- Lavinia  . 

D-na Carstocea Elena Lavinia  - prin acest  amendament am propus sa se 

rectifice greseala  privind repartizarea sumelor pentru acordarea cadourilor  

în bani   . 

D-l presedinte 

Supun  la vot amendamentul  

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

Supun la vot  proiectul  cu amendament  . 

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 ”  . 

 

Punctul nr 6 . 

Diverse  

Se inscrie cineva la cuvant ? 



S-au inscris la cuvant – Dinita Stefan , lista ramane deschisa. 

D-l Dinita Stefan – Vreu sa stiu daca exista pericol  de radiatii de la antena 

– DIGI,  instalata  pe proprietatea familiei Anton din satul Teisani  ? 

D-l Oprescu –Antena fiind amplasata pe teren proprietate privata  , consider 

ca este  atributul  proprietarului sa clarifice  si  daca este cazul sa  remedieze 

acest aspect . 

D-l Marghioala Cătalin – Acand in vedere ca pe blocuri exista  amplasate 

antene , cred ca nivelul de radiatie se incadreaza in paramertrii optimi .  

D-l presedinte de sedinta -  declar lucrările ședintei inchise . 

 Muțumesc  colegilor  și invitaților pentru participare . 

 

   Președinte sedintă ,                                      Secretar general,        

      Oprescu Pere                    Stanciu Camelia  

 

 


