PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Păulești din data de 6.10.2016, convocată
prin Dispoziţia Primarului nr.348//6.10.2016.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Primăriei
Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 15 si anume: Licsandru
George, Lupu Oana Gabriela, Biton Cristian, Matei Alexandru, Banu Adrian Virgil, Ioniță Anca
Mihaela, Durlescu Gheorghe, Botez Toader Eugen Marian, Ghiță Ioan şi Stancu Gheorghe
Sunt învoiţi dnii Duma Cristian, Popenciu Maria Elena, Pătrașcu Adrian, Maftei Florinela,
Dincă Iulian.
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, dl Ioniţă Marian, Administrator
Public comuna Păuleşti.
Președintele de ședință ales este dl Stancu Gheorghe.
Dl Stancu Gheorghe prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Imprumutului Intern, pe anul 2016,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
2.Diverse.
Dl Stancu Gheorghe supune la ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Dl Dincă Daniel, Sef birou buget finante, contabilitate, taxe şi impozite
locale, arată că, potrivit Hotărârii nr.4945-2016 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor, din
totalul sumei de 2000000 de lei aprobată, în anul 2016 s-a autorizat trecerea sumei de 800000
lei pentru finanţarea a două obiective de investitii, şi anume: Modernizare trotuar Păuleşti –
Găgeni, cu suma de 400000 lei şi Reabilitare şi modernizare drumuri cu asfaltări DC 10 A – cu
suma de 400000 lei.
Prin prezentul proiect de hotarare se propune urmatoarele:
1. Pe sectiunea de venituri: - cuprinderea sumei de 800 000 de lei la cap 41.07.02.01- Sume
aferente creditelor interne;
2. Pe sectiune de cheltuieli: -prevederea sumei de 800 000 de lei la cele doua obiective de
investitii care se finanteaza in anul 2016 din imprumut astfel:
a)-Modernizare trotuar Paulesti- Gageni cu suma de 400 000 lei;
b)-Reabilitare si modernizare drumuri cu asfaltari DC 1 OA - 400 000 lei
3. S-a luat suma de 2 mii lei de la Proiectare si executie retea alimentare cu apa Simina si s-a
adaugat 1 mie lei la Reabilitare si modernizare drumuri cu asfaltari DC 10 A si 1 mie lei la Reabilitare si
modernizare drumuri cu asfaltari alee acces Intex Păulesti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Imprumutului Intern,
pe anul 2016, şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2.Diverse.
Dl primar informează că în data de 10.10.2016 se va afla în concediu de odihnă.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
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