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

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Teișani  din data de  

28  noiembrie 2022, orele 18,30 

 

  Sedința Consiliului Local Teișani  a fost convocată  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.7343 /22.11.2022. 

La apelul  nominal s-a  constatat că la lucrările ședintei  participă un 
numar de 13  consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie   și anume  
: fizic un numar de  12 consilieri  : Oprescu Petre , Catană Octavian, Diniță 
Ștefan , Marghioala Cătalin-Ionuț ,Dumitrescu Gheorghe,  Hangiu Florentin , 
Mareș Rocxana ,  Cârstocea  Lavinia -Elena , Popa Constantin  , Dafina Marian 
Irinel ,   Mirea Ovidiu-Constantin si Pisaiu Ionuț Daniel , iar  
on-line participa    d-na consilier  Moșneanu Adriana .  

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 . 

La lucrarile sedintei mai participa si mai multi cetateni ai localitatii . 

D-na Stanciu Camelia , secretarul  general  al U.A.T.  Teișani    

Avand in vedere ca  mandatul  d-lui  Marghioala Catălin Ionuț  -președintele 

de ședinta  a expirat , este necesară alegerea unui  președinte de ședinta  . 

D-l   Dinita  Stefan -propun ca  președinte de    ședinta , pe d-l Oprescu 

Petre. 

Supusă la vot propunerea a  fost  aprobata astfel  

Voturi pentru -13 

Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  Nu sunt.. 

Vă mulțumesc !  



D-l  Orescu  Petre - Mulțumesc colegilor pentru increderea acordata !  

D-l presedinte de sedinta - Dau citire proiectului ordinei de zi și anume : 

1.Aprobarea procesului verbal ale  sedintiei extraordinare din data 
de  24.10.2022 . 
 
2.Proiect de hotărâre a consiliului local nr.63/13.10.2022, privind 
aprobarea  achizitionarii de servicii  juridice de consultanta, de asistenta si de 
reprezentare -  proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 
Aviz Comisia nr. 2. 
 
3. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.64/27.10.2022, privind 
modificarea H.C.L. nr 36/16.11.2022 a Consiliului Local al comunei  Teisani, 
judeţul Prahova  -  proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 
Aviz Comisia nr. 2. 
 
4. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.65/01.11.2022 , privind 
încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Prahova și UAT 
comuna Teișani în vederea realizării , reabilitării, extinderii și modernizării 
unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu apă și canalizare 
destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu 
îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației 
la apă potabilă-  proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 
Aviz Comisia nr.1, 2 si 3 . 
 
5. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.66/03.11.2022, privind 
completarea programului anual al achizitiilor publice initial al comunei Teisani 
pe anul 2022 – proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 
Aviz Comisia nr.1 
 
6. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.67/15.11.2022 , privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 
2023 – proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ;. 
Aviz Comisia nr.1 
 
7. Proiect de hotărâre a consiliului local nr.68/15.11.2022, privind 
acordarea  de  cadouri  pentru elevi  cu ocazia sărbătorilor de iarnă – proiect 
inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 
Aviz Comisia nr.1 
 
8. Diverse .  
 
 
D- l presedinte de sedinta – Dau cuvantul d-lui primar . 
 



D-l primar - propun suplimentarea ordinei de zi   cu un doua puncte  si 
anume :   
1- Proiect  de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei 
Teisani ; 
2- Adresa din parte Inspectoratului Scolar Prahova privind  organizarea retelei 
scolare pentru anul 2023-2024. 
 
D-l primar – Motivatia suplimentarii : am convocat si eu o sedinta  ordinara 
pentru astazi la care nu s-au prezentat  numai 4 consilieri  si proiectul de 
hotarare era cuprins pe ordinea de zi iar adresa a sosit astazi dupa orele 16,00 
.  
 
D-l Oprescu  Petre -  precizez ca  am dat citire convocatorului   initiat de 
cei  6 conbsilieri. 
Referitor la Strategia de Dezvoltare  sunt  impotriva suplimentarii ordinei de 
zi cu acest  proiect  , intrucat acesta a mai fost pus pe ordinea de zi a 
consiliului local si a fost respins pe motiv ca anumite aspecte cuprinse in 
strategie nu sunt conforme cu realitate , etc . Va intreb s-au remediat 
aceste  deficiente ?  
 
D-l președinte de sedinta  
Supun la vot ordinea de zi  cu suplimentarea   inscrisa la punctul nr 1 .  
 
Voturi pentru - 5 (Mosneanu Adriana , Popa Constantin , Pisaiu Ionut, 
Dumitrescu Gheorghe si Catana Octavian ) 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  8 (Oprescu Petre ,  Diniță Ștefan , Marghioala Cătalin-Ionuț , 
,  Hangiu Florentin , Mareș Rocxana ,  Cârstocea  Lavinia -Elena ,  Dafina 
Marian Irinel ,   Mirea Ovidiu-Constantin) 
Vă mulțumesc ! 
 
D-l președinte de sedinta 

Supun la vot ordinea de zi  cu suplimentarea   inscrisa la punctul nr 2 la 

capitolul –Diverse- .  

Voturi pentru - 13 

Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  Nu sunt. 

Vă mulțumesc ! 

 
D- l președinte de sedinta 
Supun la vot ordinea de zi  cu suplimentarea   inscris a la pct. 2 -
unanimitate 



 
Voturi pentru - 13 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc ! 
 

D-l presedinte de sedinta 

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

24.10.2022. 

 Supus la vot   

Voturi pentru - 13 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc ! 
 

Punctul nr 2.  

Proiect de hotărâre nr. nr.63/13.10.2022, privind aprobarea  
achizitionarii de servicii  juridice de consultanta, de asistenta si de 
reprezentare -  proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 
Aviz Comisia nr. 2. 
 
D- l presedinte- precizez ca  la acest la  proiect  nu s-a dat aviz favorabil 

de catre Comisia nr. 2  . 

Dacă sunt observații ?   

Se inscrie cineva la cuvant ? 

Nu sunt inscrieri  la   cuvant . 

Supus la vot proiectul  

Voturi pentru - 4 (Dumitrerescu Gherghe  ; Catana Octavian  ;|Pisaiu Ionut  

si Mosneanu Adriana ) 

Voturi împotrivă?5 (Marghioala Catalin ,Dinita Stefan  , Dafina  Irinel 
,Hangiu  Florentin si Oprescu  Petre  )   
Abțineri?  4( Mares Rocxana , Carstocea Lavinia , Popa Constantin si Mirea 
Ovidiu ) 
Vă mulțumesc ! 
 
In urma votului exprimat Consiliului Local Teișani nu a aprobat acest 

proiect de hotarare .  



 

Punctul nr 3 . 

Proiect de hotărâre nr. nr.64/27.10.2022, privind modificarea H.C.L. nr 

36/16.11.2022 a Consiliului Local al comunei  Teisani, judeţul Prahova  -  

proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe “; 

 Aviz Comisia nr. 2.  

D- l presedinte- Precizez ca  la acest la  proiect   s-a depus un amendament 

(in sesnsul ca din fiecare comisie sa faca parte  5 membrii ai consiliului, pentru  

care acestea sa poata  intruni  cvorumul necesar pentru asi  desfasura 

activitatea ).  

Dau citire amendamentului. 

Supun la vot amendamentul  

Voturi pentru - 13 

Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  Nu sunt. 

Vă mulțumesc 

Supun la vot proiectul cu amendament . 

Voturi pentru - 13 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc 

Membrii Consiliului Local Teișani au aprobat proiectul de hotărare, 

cu  un număr de  13 voturi “ pentru ”  .  

Punctul nr 4 . 

Proiect de hotărâre nr. nr.65/01.11.2022 , privind încheierea unui Acord 
de Parteneriat între UAT județul Prahova și UAT comuna Teișani în vederea 
realizării , reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în 
sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății 
publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind 
gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă-  proiect inițiat 
de d-l primar Stanciu Gheorghe   
Aviz Comisia nr.1, 2 si 3  
 
D-l presedinte 



Dacă sunt observații ? 

 Se inscrie cineva la cuvant ? 

S-au inscris la cuvant –d-l primar si d-l Puwak Mihai. Lista ramane deschisa.  

D-l primar -Dau citire unei adrese din partea proiectantului. 

Fac cunoscut   domnilor consilieri satele pentru care   se propune extinderea 

retelei de canalizare si anume :Teisani, Olteni, Stubeiu si Valea Stilpului , mai 

putin satul Bughea de Sus. 

Pentru acest sat   se propune un nou proiect cu  o statie de epurare. 

Trebuie stabilit : 

- ce strazi raman fara finantare pe Programul Anghel Saligni , intrucat exista 

déjà o finantare obtinuta prin acest program pentru cele 4 sate.  

D-l Oprescu Petre - Acest proiect a fost dezbatut pe comisii  , ocazie cu   

care s-au solicitat  o serie  de clarificari, clarificari care nu s-au  primit si nici 

nu au   au fost cuprinse in   raportul inaintat de  compartimentul de 

specialitate . 

Fara aceste clarificari   comisiile nu a  putut aviza favorabil acest proiect. 

D-l Puwak Mihai -   Sunt nemultumit  ca   reteua de canalizare nu a fost 

inaca  pusa in functiune. 

Oamenii sunt nevoiti sa plateasca sume de bani pentru vidanjare. 

Daca nu este inca pusa in functiune canalizarea initiala ,  considera ca nu se 

poate vota o extindere a acesteia. 

D-l Oprescu Petre Consider ca  este necesar semnarea unui acord cu  

primaria orasului  Valenii de Munte. Nu exista nici o certitudine   cu statia de 

epurare de la Gura Vitioarei . 

Diriginta de santier nu a urmartit in teren modul de realizare a lucrarii initiale 

de canalizare , fapt constat si de Curtea de Conturi. 

D-l Puwak  Mihai -  Proiectul nu ar trebui aprobat   fara acest acord semnat 

cu Valenii de Munte. 

O serie de cetateni deverseaza reziduuri de ape menajere in canalul dalat fara 

a se lua nici o masura impotriva acestora.Singura amenda a fost cea aplicata 

mie , chipurile pentru o astfel de deversare. 

D-l Ciulac Gabriel - Cine a fost initiatorul acestui proiect ? 



D-le primar despre care este  solutie de folosire a retelei de canalizare , avand 

in vedere  diferentele de nivel   intre   propriertatile cetatenilor si nivelul 

retelei.  

D-l Oprescu Petre  - Initiator al proiectul de hotarare este d-l primar. 

Pentru diferentele de niuvel   s-a gasit ol   solutie . 

D-l Marghiooala Catalin – doresc   ca membrii consiliului sa fie convocati 

la punerea in functiune a retelei de canalizare  , precizez ca nu doresc  sa fiu  

in situatie cetatenilor  din zona cea mai de  jos a localitatii . 

D-l Oprescu Petre- pompele SPAU nu vor face fata la refulare  , fara 

montarea  a  4 sau 5 camine de  curatire.  

D-l  presedinte de sedinta 

Voturi pentru ? - 4 (Dumitrerescu Gherghe  , Catana Octavian  ,Pisaiu Ionut  

si Mosneanu Adriana ) . 

Voturi împotrivă? 2 ( Oprescu Petre si Mirea Octavian ). 

Abțineri? 7 (Marghioala Catalin ,Dinita Stefan  , Dafina  Irinel ,Hangiu  

Florentin,  Popa Constantin, Mares Rpsxana  si Carstocea Lavinia   )  . 

Vă mulțumesc ! 

In urma votului exprimat Consiliului Local Teișani nu a aprobat acest 

proiect de hotarare .  

Punctul nr 5 . 

Proiect de hotărâre nr. nr.66/03.11.2022, privind completarea 

programului anual al achizitiilor publice initial al comunei Teisani pe anul 2022 

– proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 

Aviz Comisia nr.1 

D-l presedinte- Au fost depuse 2 amendamente: unul de catre d-na 

Carstocea Elena-Lavinia  si al doilea depus de d-l Marghioala Catalin  . 

D-na Carstocea Elena Lavinia  - imi retrag amendamentul propus , 

D-l presedinte- Dau citire amendamentului propus de catre d-l Marghioala 

Catalin. 

Supun  la vot amendamentul  

Voturi pentru ? -13  



Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  Nu sunt 

Vă mulțumesc ! 

D-l  presedinte 

Supun la vot  proiectul  cu amendament  . 

Voturi pentru ? -13  

Voturi împotrivă? Nu sunt.  

Abțineri?  Nu sunt. 

Vă mulțumesc ! 

Membrii Consiliului Local Teișani au aprobat proiectul de hotărare 

cu un număr de  13 voturi “ pentru ”  . 

Punctul nr 6 . 

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.67/15.11.2022 , privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 

2023 – proiect inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 

Aviz Comisia nr.1 

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 Teișani au aprobat proiectul de hotărare 

cu un număr de  13 voturi “ pentru ”  . 

 

 



Punctul nr 7. 

Proiect de hotărâre a consiliului local nr.68/15.11.2022, privind 

acordarea  de  cadouri  pentru elevi  cu ocazia sărbătorilor de iarnă – proiect 

inițiat de d-l primar Stanciu Gheorghe  ; 

Aviz Comisia nr.1 

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 Teișani au aprobat proiectul de hotărare 

cu un număr de  13 voturi “ pentru ”  .  

Punctul nr. 8 

Diverse 

D-l presedinte –Oprescu Petre -dau citire adresei  primite , cu privire la 

organizarea retelei scolare pentru anul de invatamant 2023-2024. 

D-l Marghioala Catalin -In atentia cui este aceasta adresa? 

D-l Oprescu Petre- In atentia consiliului local . 

D-l Marghioala Catalin  -Doresc ca   toate documentele  adresate  

consiliului local sa fie   comunicate consiliului  local si sa nu mai   fie  depuse 

la mapa  domnului  primar. 

D-l presedintede sedinta    

Inscrieri la cuvant : Dragomir Mihaela - director Scoala Gimnaziala „Dumitru 

Brezeanu „ ,  Marghioala Catalin Ionut , Tudoricu Mariana., lista ramane 

deschisa . 



D-na Dragomir Mihaela-director Scoala Gimnaziala „Dumitru Brezeanu „ 

Vreau sa dau  lamuriri cu privire la obtinerea avizului de functionare a 

gradinitei cu program prelungit. 

Cu aceasta ocazie arat ca trebuie amenajat cabinetul medical , amenajare de 

care trebuie sa se ocupe primaria, conform cerintelor D.S.P Prahova. 

S-au facut demersuri  atat pentru autorizarea gradinitei cu program normal 

cat si pentru gradinita cu program  prelungit. 

La avizare  atata scoala cat si gradinita trebuie sa indeplineasca foarte multe 

standarde. 

D-l Marghioala Catalin -  Eu si colegii mei ne dorim ca gradinita sa 

functioneze conform legii, intentia noastra nu a fost sa  desfiintam gradinita 

cu program prelungit  . Dorim  sa investim  in unitatile de invatamant de păe 

raza localitatii .  

D-na Dragomir Mihaela -Am venit sa fac un apel   sa ne punem cu totii de 

acord sa facem ce este mai bine pentru scoala, doresc sa existe o  buna 

colaborare intre  primarie , consiliul local si scoala. 

Precizez ca in urma discutiilor purtate s-a  cazut de acord asupra  lucrarilor 

ce trebuiau   realizate . 

Referitor la achizitia  mobilierului   , in urma intalnirilor avute cu autoritatile 

locale ,  s-a facut achizitia  mobilierului fara  sa am bani in buget. 

Am gresit si  am achizitionat mobilierul  fara sa am un  acord scrtis in acest 

sens. 

Am solicitat primariei  si consiliului local suplimentarea bugetului  cu suma 

necesara pentru plata  mopbilierului. 

Procedura folosita pentru achizitia mobilierului a fost aceea de  achizitie 

directa . La nivelul scolii  nu exista compartiment de achizitii. 

D-na Tudoricu Mariana – D-l primar  in calitatea sa de ordonator de credite 

trebuie sa achite mobilierul   achizitionat  intrucat   exista uin proiect de  

hotararte in acset sens. 

D-na  director Dragomir Mihaela - Imi asum ceea ce fac , recunosc  ca   

am   ales  procedura de achizitie directa cu firma in cauza , pentru ca  mi- a 

placut mobilierul , era de calitate  si am sperat ca mi se va face plata. 



La acesta data am primit notificare din partea firmei  de unde am achizitionat 

mobilierul cu privire   termenul de plata, care  au solicitat un plan de plata 

esalonat. 

 

Eu voi cauta sponsori pentru a putea plati    pana la sfarsitul anului  macar o 

parte din suma datorata. 

 Nu vreau sa acuz pe nimeni , eu vreau doar sprijin pentru ca   activitatea de 

educatie sa se desfasoare in bune conditii.  

Maine  voi organiza o activitate de 1 decembrie  la care invit pe toata lumea. 

D-l Puwak  Mihai - il  roag pe d-l primar  sa  gaseasca o solutie. 

D-l Oprescu Petre –Membrii consiliului local au facut un amendament vis a 

vis de  platile   efectuate  (  plata de catre primarie a  utilitatilor     Curbei de 

Cultura) la proiectul de buget depus de domnul primar in luna august .   

D-na  Tudoricu Mariana -  doresc sa stiu de ce , daca sunt bani in buget  , 

nu s-au   facut plata  pentru achitarea mobilieruluii  . 

De asemenea doresc sa stiu de ce nu s-au pus in aplicare toate  hotararile  

adoptate de catre consiliul local. 

D-l Ciulac  Gabriel –   Am depus o petitie in data de 31.10.2022 , la care 

am primt un raspuns  astazi. 

D-l primar -  Nu voi semna  nici un document pe care nu il consider  legal. 

D-na director - Ce   articole de lege au fost incalcate? 

D-l primar – Aveti un proces de evaluare a ofertelor intocmit in data de 2 

ale lunii,  in care se mentioneaza ca oferta  a fost publicata in SEAP in data 

de 5 , ale lunii. 

D-na director – De ce nu ati facut dvs. achizitia sau de ce nu ati contestat 

achizitia in termen de 30 de zile ? 

D-na director –  Nu am avut nici un aranjament ,   eu am vazut  mobilierul 

acesta si la alte scoli  si am vazut   cum se comporta in timp . 

D-l primar – De ce contabilul institutiei  nu si-a pus  viza de C.F.P. ? 

D-l Marghioala Catalin – Singurul care poate initia  proiect  de rectificare 

de buget este d-l primar. S-a facut o rectificare de buget prin dispozitie de 



primar in luna septembrie , modificari  care nici pana la acesta  data nu au 

fost validate de consiliu local.  

D-na director -  Atat contabilul cat si secretara scolii sunt angajate cu 

jumatate de norma. Eu am gresit ,  eu imi asum greseala , dar tot ce am facut 

am facut pentru elevii din scoala. 

D-l Marghioala Catalin -   Daca  d-na director a gresit ,  vom prinde bani 

la prima rectificare  de  buget  , pentru achitarea mobilierului . 

D-l primar – Anul trecut   am efectuat lucrari de reabilitare la scoala si am 

achizitionat mobilier  la un pret mult mai bun  decat cel actual. 

Eu sunt paznicul acestor bani ca sa nu se risipeasca. 

D-l Ciulac Gabriel – Vreau un raspuns domnule primar   , de ce nu s-au pus 

in aplicare   toate proiectele  aprobate de consiliul local? 

D-na director - Rog inca o data sa se faca plata mobilierului daca considerati 

ca  elevii merita. 

Am venit  sa ma apar , nu am venit sa fac acuzatii la adreas nimanui ,  am 

venit sa va cer sprijin si sa gasim o solutie. 

Mi-as fi dorit   sa va invit sa  veniti la scoala sa veniti sa vedeti ce lucruri 

minunate   realizeaza  copii     dumneavoastra. 

D-na Tudoricu  Mariana -  nu am venit in nici o sedinta  si il rog pe domnul 

primar sa  plateasca mobilierul asa cum a promis. 

D-l Oprescu Petre - parintii nu au venit  sa faca  presiuni, ci au venit sa sa 

gaseasca o solutie. 

D-l primar -  am discutat cu contabilul scolii caruia  i-am solicitat sa ceara    

furnizorului   mobilierului un dicont de  macar 10 %.  

D-l Puwak - Domnule primar , platiti dvs. 90 % , din contavaloare 

mobilierului iar  diferenta de  10 % o  vom plati noi. 

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

 Muțumesc  colegilor  și invitaților pentru participare . 

 

   Președinte sedintă ,                                      Secretar general,        

      Oprescu Pere                    Stanciu Camelia  



 

 


