
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  

27  decembrie 2022, orele 11,15 

 

  Sedința  extraordinara  cu convocare de indata  a Consiliului Local 

Teișani  a fost convocată  de d-l Stanciu Gheorghe primarul comunei 

Teisani,  prin Dispozitia nr. 253/27.12.2022 

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  8 consilieri  : Oprescu Petre , Catană Octavian, 
Diniță Ștefan , Marghioala Cătalin-Ionuț ,Dumitrescu Gheorghe,  Hangiu 
Florentin ,   Cârstocea  Lavinia -Elena si  Mares Rocxana  , iar  on-line 
participa un numar de  5 consilieri si anume : Dafina Marian-Irinel;Popa 
Constantin: Pisaiu Ionut- Daniel ; Mosneanu Adriana si Mirea Ovidiu -
Constantin .  

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

Soare Rozica ,  loctiitor al secretarului  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 al  sedintei extraordinare   din 

data de  19.12.2022 . 

2 Proiect de hotărâre nr. 74/21.12.2022 privind rectificarea 

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

judetul Prahova – proiect inițiat de domnul primar Stanciu Gheorghe; 

Aviz comisia nr. 1, 2 si 3. 

 
 
D-l presedinte de sedinta 



Supun la vot  ordinea de zi 
Voturi -13- unanimitate 
Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
 

D-na Soare Rozica  –loctiitor 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  extraordinare din data 

de 19.12.2022  

Dacă sunt observații ?   

Se inscrie cineva la cuvant ? 

Nu sunt inscrieri  la   cuvant . 

 Supun la vot  

 Voturi pentru – 13-unanimitate 

Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc ! 
 
Punctul nr.2 

 -Proiect de hotărâre nr. 74/21.12.2022 privind rectificarea 

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

judetul Prahova – proiect inițiat de domnul primar Stanciu Gheorghe; 

Aviz comisia nr. 1, 2 si 3. 

  Se supune la vot proiectul  , cu mentiunea ca  in cel mai scurt timp 
sa fie prezentate consiliului local procesele verbale de receptie  la  
terminarea lucrarilor de renovare la scolile de pe raza localitatii , in care 
sa fie cuprinse cantitatile  exacte , in urma semnarii actului aditional de la  
Scoala Moise Vasilescu Olteni. 
  Presedinte de sedinta : 
 Supun  la vot  proiectul  cu mentiunea  de mai sus. 



 Voturi pentru – 13-unanimitate 

Voturi împotrivă? Nu sunt.  
Abțineri?  Nu sunt. 
Vă mulțumesc ! 
 

D-l Marghioala   Catalin-Ionut : tin sa  precizez ca este ultima 
data cand se mai aproba un  proiect de buget, venit « pe ultima suta de 
metrii » ,   fara a avea  puse la dispozitie  toate documentele necesare 
adoptarii acestuia . 
 D-l presedinte de sedinta -  declar lucrările ședintei inchise . 

  Muțumesc  colegilor  pentru participare . 

 

   Președinte sedintă ,                                      Secretar general,        

      Oprescu Pere                    Stanciu Camelia  

 


