PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 28.01.2016, convocată prin
Dispoziţia Primarului nr.39/22.01.2016.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Centrului Cultural
Arhitect Toma T. Socolescu.
La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 12 si anume : Stroescu
Anica , Radu Gheorghe ,Licsandru George , Ghita Ioan , Decu Costin Catalin , Botez Toader Eugen
Marian, Patrascu Adrian, Stancu Gheorghe, Duma Cristian , Ciobanu Valentin Cristian , Dinca
Dumitru, Iorga Petre.
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa dl Sandu Tudor – Primar , d-na Raducea Felicia – Secretar , dl Dinca
Daniel George – Sef birou contabilitate , taxe si impozite locale.
In sală sunt prezenţi dnii Alexandru Cosmin, Preşedinte Sindicatul Poliţiştilor Locali
Prahova, Bornea Constantin, Alexandru Petrescu, Durlescu Gheorghe, Drideanu Stavăr, localnici.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier Botez-Toader
Eugen-Marian.
Dl Botez-Toader Eugen-Marian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
consiliului local din data de 27.11.2015 şi şedinţa ordinară din data de 16.12.2015.
2.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Păuleşti nr.130/2015 privind înscrierea în
inventarul domeniului privat al localităţii a suprafeţei de 5100 mp teren situat în Tarla 2 Parcela Cat
141, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii la nivelul
Primarei Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali în cadrul
Primăriei Comunei Păuşeşti pentru anul 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2016 la nivelul Primariei Comunei Paulesti, judet Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local, anul
2016, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, modificată şi completată, iniţiator Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal
2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Păuleşti nr.152/2015 privind
vânzarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 934 mp situat în domeniul privat al
comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
9.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei
Păuleşti al imobilului (constructie) Centru Cultural Arh.Toma T.Socolescu, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
10.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 12 mp teren având
nr.cadastral 27980, iniţiator Primar Sandu Tudor.
11.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului
(teren şi constructii) aflat in domeniul public al comunei Păuleşti, nr.cadastral 24151, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
12.Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare preuniversitare de
stat precum şi a celor particulare acreditate, pe raza comunei Păuleşti, pentru anul şcolar 20162017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
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13.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru canalizare-epurare în comuna
Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păuleşti şi al Clubului
Sportiv Paulesti, pentru anul fiscal 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
15.Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:
-Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Păuleşti nr.64/2014 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comitetului Director şi ai Comisiei de Disciplină în
cadrul Clubului Sportiv Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Botez-Toader Eugen-Marian supune la vot ordinea de zi cu modificările aduse şi este
aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
extraordinară a consiliului local din data de 27.11.2015 şi şedinţa ordinară din data de 16.12.2015.
Dl Duma Cristian solicită corectarea procesului verbal din data de 16.12.2015, în sensul că
“dl Muşoiu, prezent în sală, i-a arătat pe telefon mesaje de ameninţare de la patronul spălătoriei”.
Dl Ghiţă Ioan solicită completarea procesului verbal din data de 16.12.2015, punctul nr.3,
întrebarea dumnealui a fost “de unde sunt fondurile pentru extinderea gradinitei.
Dl Primar răspunde că se încearcă atragerea de fonduri de la Ministerul Dezvoltării
Se supune la vot punctul nr.1, cu modificările aduse şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Păuleşti nr.130/2015 privind
înscrierea în inventarul domeniului privat al localităţii a suprafeţei de 5100 mp teren situat în Tarla
2 Parcela Cat 141, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Răducea Felicia prezintă adresa nr.19827/9.12.2015 a Instituţiei Prefectului Judeţ
Prahova prin care hotararea 130/2015 este apreciată ca fiind adoptata fara fundamentarea necesară
în condiţiile în care nu se prezinta evoluţia suprafetei de teren până la adoptarea hotărârii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind revocarea HCL Păuleşti nr.130/2015 privind
înscrierea în inventarul domeniului privat al localităţii a suprafeţei de 5100 mp teren situat în Tarla
2 Parcela Cat 141 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii la
nivelul Primarei Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că se desfiinţează un post vacant de la compartimentul cadastru şi se
înfiinţează unul în cadrul biroului contabilitate, taxe şi impozite locale şi se transformă o funcţie
publică din grad profesional principal în grad profesional debutant.
Dl Radu Gheorghe întreabă ce se intâmplă cu postul de la cadastru.
D-na Răducea răspunde că se desfiinţează compartimentul cadastru, arată că pe probleme de
cadastru în prezent serviciile sunt externalizate; postul respectiv a fost scos la concurs în mai multe
rânduri şi nu se prezintă nimeni; persoanele interesate sună şi când aud de salariu nu mai vin;
primăria nu dispune în momentul de faţă de aparatura necesară în domeniu.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii
la nivelul Primarei Comunei Păuleşti şi este probat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi
personali în cadrul Primăriei Comunei Păuleşti pentru anul 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă raportul compartimentului asistenţă socială; în prezent sunt angajate un
număr de 22 asistenţi personali; cazurile noi vor fi îndrumate spre idemnizaţia de handicap
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi
personali în cadrul Primăriei Comunei Păuleşti pentru anul 2016 şi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2016 la nivelul Primariei Comunei Paulesti, judet Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că în conformitate cu prevederile legii nr.188/1999, acest plan se întocmeşte
anual; el va fi trimis la ANFP; cuprinde practic o centralizare a functiilor publice şi evoluţia acestora
în cursul anului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2016 la nivelul Primariei Comunei Paulesti, judet Prahova şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes
local, anul 2016, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, modificată şi completată, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar prezintă obiectivele, actiunile şi măsurile întreprinse.
Dl Dincă Dumitru solicită completarea planului cu activătăţi de curăţenie în zona Hanţi din
satul Cocoşeşti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de
interes local, anul 2016, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, modificată şi completată şi este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile
pentru anul fiscal 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel, sef birou contabilitate, taxe şi impozite locale, arată că fundamentarea
veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei
impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile
pentru anul fiscal 2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Păuleşti
nr.152/2015 privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 934 mp situat în
domeniul privat al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Răducea Felicia arată că se modifică articolul 1; se aprobă vânzarea cu respectarea
dreptului de preemtiune în favoarea proprietarului constructiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Păuleşti
nr.152/2015 privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 934 mp situat în
domeniul privat al comunei Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
comunei Păuleşti al imobilului (constructie) Centru Cultural Arh.Toma T.Socolescu, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar prezintă arată că imobilul, respectiv fostul Cămin Cultural din satul Păuleşti a fost
trecut în domeniul privat pentru o perioada determinată, adică până la finalizarea lucrărilor
executate de Compania Naţională de Investiţii; la finalizarea acestora s-a întocmit procesul verbal de
recepţie şi protocolul de predare primire; drept urmare constructia trebuie trecută înapoi în
domeniul public.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul
public al comunei Păuleşti al imobilului (constructie) Centru Cultural Arh.Toma T.Socolescu şi este
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 12 mp teren
având nr.cadastral 27980, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că terenul se află pe raza satului Păuleştii Noi; poprietarul doreşte să-l
doneze primăriei; pe teren se află un transformator de curent.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 12 mp teren
având nr.cadastral 27980 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.11. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de
dezmembrare a imobilului (teren şi constructii) aflat in domeniul public al comunei Păuleşti,
nr.cadastral 24151, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că este vorba despre Căminul Cultural din satul Găgeni; pentru o mai buna
administrare a imobilului se propune dezmembrarea acestuia în 4 loturi; se separă astfel curtea
căminului de terenul destinat parcului şi de terenul cu atelierul mecanic; în principiu se doreşte a se
închiria atelierul mecanic.
Se supune la vot proiectul de Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de
dezmembrare a imobilului (teren şi constructii) aflat in domeniul public al comunei Păuleşti,
nr.cadastral 24151 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.12. Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare
preuniversitare de stat precum şi a celor particulare acreditate, pe raza comunei Păuleşti, pentru
anul şcolar 2016-2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă Avizul conform al Inspectoratului Scolar pentru organizarea reţelei
şcolare în anul 2016-2017.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare
preuniversitare de stat precum şi a celor particulare acreditate, pe raza comunei Păuleşti, pentru
anul şcolar 2016-2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru canalizare-epurare
în comuna Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că modificarea survine ca urmare a scăderii TVA de la 24% la 20%.
Dl Radu Gheorghe solicită ca Jovila să vină cu nota justificativă a preţului; de ex.Mirită venea
la sedinţa de consiliu cu calculaţia tarifului.
Dl Licsandru George arată că consiliul îşi menţine hotărârea anterioară adică, pentru
populaţie preţul de 1,98 lei/mc care cuprinde TVA de 24%, se va aplica o diminuare de 4%; din
calcul reiese pretul de 1,90 lei/mc.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea tarifului pentru canalizareepurare în comuna Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păuleşti şi
al Clubului Sportiv Paulesti, pentru anul fiscal 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că se propune un buget de 130 miliarde lei; la Primăria Păuleşti taxele şi
impozitele locale au fost aprobate bine; după noul cod fiscal sunt localităţi care au mers pe minim şi
s-ar putea să se încaseze mai putin ca anul trecut;părerile sunt împărţite; unii contribuabili spun ca
au plătit mai mult ca anul trecut altii spun că au plătit mai puţin; arată că bugetul va fi un pic afectat
datorită cheltuielilor mai care se fac cu alegerile locale; dl primar dă citire listei de investiţii.
Dl Ghiţă Ioan atrage atenţia ca lista de investiţii este de aproximativ 5 milioane de euro; când
se vor realiza; opinează că aceste contracte vor expira; nu sunt bani pentru realizarea lor.
Dl primar răspunde că se are în vedere şi împumutul bancar pentru care s-a dat hotărâre
anul trecut; proiectul de canalizare la Găgeni va fi spart în 6.
Dl Ciobanu Valentin Cristian întreabă care este bugetul Clubului Sportiv; întreabă dacă s-au
prevăzut bani pentru comitetul director?
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Dl primar răspunde că acesta este de 2 miliarde lei vechi; nici mai mare şi nici mai mic decât
anul trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păuleşti
şi al Clubului Sportiv Paulesti, pentru anul fiscal 2016 şi este aprobat cu 10 voturi “pentru” şi 2
voturi “abţinere” – dl Ciobanu Valentin Cristian şi dl Ghiţă Ioan.
Punctul nr.15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Păuleşti
nr.64/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că regulamentul se completează cu 2 alineate respectiv:
“Primarul comunei Păuleşti şi personalul din cadrul compartimentelor de specialitate răspund de
legalitatea şi oportunitatea angajamentelor legale care afectează bugetul local al Primăriei Comunei
Păuleşti.
-Administratorul Public al Comunei Păuleşti şi Compartimentul Achiziţii Publice răspund de
legalitatea, eficienţa şi economicitatea angajamentelor legale care afectează bugetul local al
comunei”
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Păuleşti
nr.64/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.16. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comitetului Director şi ai
Comisiei de Disciplină în cadrul Clubului Sportiv Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundamentare.
Dl Ghiţă Ioan arată că este interzisă remunerarea.
Dl primar răspunde că în regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului sportiv este
stipulat că se poate stabili o indemnizaţie pentru membri Comitetului Director; arată că echipa de
football are performanţă.
Dl Pătraşcu Adrian arată că Vasile Vasile a fost aproape de club chiar dacă nu a fost
remunerat; el a muncit lângă echipă; nu este interzisă practicarea şi a altor sporturi în cadrul
clubului.
Dl Dincă Dumitru aminteşte că echipa Păuleştiului a avut performanţă si acum 30 de
ani;propune titularizarea a 2 - 3 fotbalisti din satul Păuleşti; propune să se înfiinţeze şi alte ramuri
sportive.
Dl primar prezintă raportul de activitate al Comitetului Director al clubului pe anul 2015.
Se supune la vot popunerea dlui primar, respectiv membri Comitetului Director şi anume :
Vasile Vasile, Banu Cristinel şi Ristea Rodica, şi este aprobată cu unanimiate de voturi.
Se supune la vot propunerea dlui primar, respectiv membri Comisiei de Disciplină şi anume:
Iancu Daniel, Banu Adrian şi Dinescu Marian, şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot propunerea dlui primar cu privire la stabilirea indemnizaţiei membrilor
Comitetului Director la suma de 300 lei şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul Diverse
1.Dl primar prezintă Raportul nr.107/6.01.2016 privind activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav din comuna Păuleşti pe anul 2015.
2.Dl primar prezintă Raportul de activitate înregistrat sub nr.108/6.01.2016 al
compartimentului asistenţă socială din cadrul Primăriei Păuleşti.
3.Dl primar prezintă cererea nr.950/25.01.2016 a doamnei Mare Elena-Bianca, din satul
Păuleşti precum şi cererea nr.16962/22.12.2015 a dnei Gheorghe Georgiana-Ramona, din satul
Păuleşti, prin care se solicită cumpărarea terenului atribuit pe baza legii nr.15/2003.
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Dl primar precizează că s-a cheltuit mult cu utilităţile în zonă; terenurile au fost date din
islaz, la marginea satului; vânzarea nu este interzisă; se va întocmi raport de evaluare.
Dl Duma Cristian consideră că nici nu trebuie să se creeze discutii pe această temă; ar fi
avantajos pentru primărie să încaseze bani.
Dl Dincă Dumitru opinează că aceste costuri trebuie studiate; s-a votat cu clauze; să se tină
cont de ele; trebuia să primeasca doar copiii sătenilor; personal se opune să se facă comerţ cu
terenul.
Dl Stancu Gheorghe arată că terenurile s-au atribuit ca modalitate de ajutor pentru
beneficiarii respectivi.
Dl Pătraşcu Adrian propune consilerilor să nu se grăbească în aprobarea solicitării; să se
evalueze cheltuielile şi să se stabilească o procedură; trebuia clauză în contract să nu se vândă.
Dl Sandu Tudor arată că după ce s-au dat aceste terenuri, numărul locuitorilor comunei
Păuleşti a crescut la 6200.
Se supune la vot propunerea de amânare şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Solicitarea va fi înaintată Comisiei juridice
4.Dl primar prezintă adresa nr.DE 1464/6.01.2016 a SC Transport Călători Express SA
Ploieşti prin care se supune atenţiei realizarea unei colaborări având ca obiect acordarea locuitorilor
Comunei Păuleşti de gratuităţi la transportul în comun pe raza Municipiului Ploieşti.
Având în vedere că mai este putin timp până la alegeri, pentru a nu lăsa loc interpretărilor, dl
primar propune, şi se aprobă cu unanimitate de voturi, amânarea luării unei decizii în acest sens.
Solicitarea va fi înaintată Comisiei juridice.
5.Dl primar prezintă cererile nr.16451 şi 16450 din 21.12.2015 ale dlui Paraschiv Bogdan,
administrator al SC Borderluxury Car SRL, având ca obiect spălătorie auto, prin care solicită
amenajarea de rigole de scurgere a apelor pluviale care, în opinia dumnealui, se scurg în bazinele de
colectare şi decantare ale spălătoriei.
Dl primar propune, şi se aprobă cu unanimitate de voturi, amânarea luării unei decizii în
această problemă;
Consiliul local decide, cu unanimitate de voturi, să se meargă la faţa locului; concluziile vor fi
discutate în altă şedinţă.
Solicitările vor fi înaintate compartimentului achiziţii publice pentru întocmirea unui raport
de necesitate.
6.Dl primar prezintă cererea nr.16593/23.12.2015 a unui grup de cetăţeni din datul Păuleşti
şi anume Ion Aurelia, Zamfir Vasilica, Petre Georgeta, Petre Ionuţ, Banu Tabita, Popa Marioara,
Podenaru Constantin, prin care se solicită amenajarea prin pietruire a drumului De 79 din zona
Degeraţi până la pădurea Măgureanca.
Dl primar propune, şi se aprobă cu unanimitate de voturi, amânarea luării unei decizii în
această problemă.
7.Dl primar prezintă cererea nr.15981/10.12.2015 a dlui Simaciu Vasile, domiciliat în
municipiul Ploieşti, prin care solicită extinderea reţelei de gaze până la proprietatea pe care o deţine
în satul Păuleşti nr.342 A, având în vedere perspectiva construirii în zonă şi a altor locuinţe.
Dl primar propune, şi se aprobă cu unanimitate de voturi, amânarea luării unei decizii; se va
verifica bugetul; trebuie avută în vedere modalitatea de recuperare a investiţiei; prin
compartimentul achiziţii se va întocmi raport de specialitate.
8.Dl primar prezintă cererea nr.506/13.01.2016 a dlui Bornea Constantin din satul
Cocoşeşti, prin care solicită multiplicarea numărului avizierelor din comună.
Dl Pătraşcu Adrian opinează că solicitarea nu este fundamentată; dl Bornea fiind prezent în
sală este întrebat cine va suporta cheltuiala?; comuna are destule aviziere.
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Dl primar arată că locuire de afişaj electoral vor fi stabilite prin dispoziţie; supune la vot
propunerea dlui Bornea şi este respinsă cu unanimitate de voturi.
9.Dl primar prezintă cererea nr. 1066/27.01.2016 a dnei Marin Nicoleta Otilia, prin care se
solicită acordarea unui ajutor financiar.
Cererea va fi înaintată compartimentului asistenţă socială pentru întocmirea anchetei
sociale; există o hotărâre de consiliu prin care sunt stabilite cazurile care motivează acordarea de
ajutoare financiare.
10.Dl primar prezintă adresa nr.244/2015, înregistrată la Primăria Păuleşti sub
nr.15642/3.12.2015 a Sindicatului Poliţiştilor Locali şi Personalului Contractual Prahova precum şi
cererea înregistrată sub nr.611/15.01.2016 a Compartimentului Poliţie Locală din cadrul Primăriei
Comunei Păuleşti, prin care se supune atenţiei consiliului local acordarea normei de hrană
poliţiştilor; există bază legală.
Dl primar prezintă câteva aspecte negative din activitatea poliţiştilor locali: s-a spart scoala
din satul Păuleşti şi nu au văzut lumini în şcoală cu toate că au trecut pe acolo, s-a furat un ghiveci cu
un trandafir japonez de pe holul poliţiei din uşa biroului lor, nu au văzut molozul din zona
cimitirului; consideră că poliţiştii nu sunt responsabili; au fost trimişi la restaurantul Regina Nopţii şi
au răspuns că nu este atribuţia lor; consideră că puteau să pună un afiş la intrare şi aveau drept de
control.
Dl Alexandru Cosmin, preşedintele sindicatului, arată că poliţiştii locali nu au atribuţii de
închiderea localurilor şi restaurantelor.
Dl primar supune la vot solicitarea poliţiştilor locali de acordare a normei de hrană şi este
respinsă cu unanimitate de voturi.
Dl Bornea Constantin este de accord cu ceea ce a spus liderul de sindicat al poliţistilor;
consideră că funcţia de Administrator Public la o comună este inoportună şi reprezintă o cheltuială.
Dl Durlescu Gheorghe arată că el este propietar pe constructii; la ora actuală sunt intabulate;
întreabă ce are de gând consiliul să facă cu terenul dumnealui?
Dl Petrescu Alexandru menţionează că dumnealui este de profesie ziarist, a publicat în afara
tării; arată că a propus primăriei publicarea ziarului local în mod gratuit; menţionează că are
calitate de revoluţionar şi prevederile legii 341 trebuiesc respectate.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local
Botez Toader Eugen Marian

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar – Răducea Felicia
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