
 

ANUNT REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV 

  

COMUNA TEIȘANI  

JUDEȚUL PRAHOVA  

   Astazi, 09.01.2023 COMUNA TEIȘANI ,  anunta deschiderea procedurii de 

transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act 

normativ: 

- Proiect de hotărâre privind  mandatarea primarului comunei Teișani, 
domnul Stanciu Gheorghe să voteze în ședința AGA și să semneze 
Actul Adițional la ,,Contractul de Delegare prin Concesiune a 
Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor 
Municipale în zonele: 3 – Drăgănești, 4 – Urlați și 5 – Vălenii de 
Munte”, nr. 259/18.02.2019 – 1576/19.02.2019 cu noua denumire a 
operatorului 

   Paragraf descriptiv - problema identificata, solutia propusa de actul normativ, 

impactul scontat etc. 

   Documentatia aferenta proiectului de act normativ include (dupa caz):  

• nota de fundamentare a proiectului; • expunerea de motive; • referatul de 

aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus; • studiile de 

fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) si datele brute care au stat la baza 

lor; • textul complet al proiectului actului respectiv: • alte documente considerate 

relevante. 

   Documentatia poate fi consultata:  

• pe pagina de internet a institutiei, la  https://teisani.europrahova.eu (adresa 

de internet unde este publicata documentatia) 

   • la sediul institutiei -comuna Teișani , sat Teisani , nr 517 , județul Prahova 

.(adresa) • proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere 

depusa la biroul de relatii cu publicul al institutiei. 

   Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ supus procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data 

de 19.01.2023 (Termenul se calculeaza luand in considerare cel putin 10 zile 

calendaristice de la data publicarii anuntului.): 

   □ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul 

https://teisani.europrahova.eu; 



 □ ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail:primaria.teisani 

@yahoo.com ;  

□ prin posta, pe adresa- comuna Teișani , sat Teisani , nr 517 , județul Prahova;  

□ la sediul institutiei, la Registratura, adresa- comuna Teișani , sat Teisani , nr 517 , 

județul Prahova , intre orele 8,00-16,00   

-    Materialele transmise vor purta mentiunea „Propuneri privind  “ Proiectul  

de hotărâre privind  mandatarea primarului comunei Teișani, domnul Stanciu 

Gheorghe să voteze în ședința AGA și să semneze Actul Adițional la 

,,Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, 

Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în zonele: 3 – Drăgănești, 4 – 

Urlați și 5 – Vălenii de Munte”, nr. 259/18.02.2019 – 1576/19.02.2019 cu 

noua denumire a operatorului(denumirea proiectului de act normativ) 

   Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 

pagina de internet a institutiei, la linkul - http://teisani.europrahova.eu/wordpress/ 

   Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris va fi justificata in scris. 

   Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se 

dezbata public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in 

scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate sau institutie 

publica pana la data de 19.01.2023 . 

   Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de 

contact: telefon: 0244/288207 , e-mail:primaria.teisani@yahoo.com, persoana de 

contact: Stanciu Camelia – secretar general UAT  

  

 


