PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 14.11.2016,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 416/11.11.2016.
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 11 consilieri locali din totalul de 15 în funcţie si
anume : Duma Cristian, Popenciu Maria Elena, Licsandru George, Patrascu Adrian, Lupu
Oana Gabriela, Biton Cristian, Matei Alexandru, Banu Adrian Virgil, Stancu Gheorghe,
Maftei Florinela, Dincă Iulian.
Sunt învoiţi consilierii Ioniţă Anca Mihaela, Durlescu Gheorghe, Botez Toader
Eugen Marian, Ghita Ioan.
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.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier
Dincă Iulian.
Dl Dincă Iulian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 31.10.2016.
2.Proiect de hotărâre privind privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul
Prahova in vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investitii ,,Modernizare
trotuar Paulestii Noi-Gageni,, iniţiator Primar Sandu Tudor
3.Proiect de hotarâre privind înscrierea bunului imobil „Monumentul Eroilor” , în
inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
4.Diverse.
Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară a Consiliului Local din data de 31.10.2016.
Dl Dincă Iulian atenţionează că procesul verbal prezintă greşeli de dactilografiere
şi necesita corectarea.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
din data de 31.10.2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul
Prahova in vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investitii ,,Modernizare
trotuar Paulestii Noi-Gageni,, iniţiator Primar Sandu Tudor

Dl primar prezintă HCL Consiliul Judeţean Prahova prin care se alocă Comunei
paulesti suma de 150.000 lei; asocierea are ca obiect continuarea lucrărilor începute la
modernizarea trotuarului Păuleştii Noi-Gageni; contribuţia Comunei Păuleşti de 10%
din contribuţia Consiliului Judeţean Prahova.
Se supune la vot proiectul de hotarâre privind asocierea Comunei Paulesti cu
Judetul Prahova in vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investitii
,,Modernizare trotuar Paulestii Noi-Gageni,, şi este aprobată cu unanimitate de voturi
(10 voturi “pentru” din nr.total de 10 consilieri prezenţi, 15 consilieri în funcţie).
Punctul nr.3. Proiect de hotarâre privind înscrierea bunului imobil „Monumentul
Eroilor” , în inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar menţionează că în urma verificărilor cu privire la inventarul bunurilor
imobile care fac parte din domeniul public al comunei Păuleşti s-a constat că
Monumentul Eroilor din satul Păuleşti nu figurează înregistrat; totodată, verificând
Lista Monumentelor Istorice 2015 din Judeţul Prahova, s-a constatat că Monumentul
Eroilor din satul Păuleşti deasemeni nu figurează înregistrat iar legislatia permite
înscrierea monumentelor în inventarul domeniului public.
Se supune la vot proiectul de hotarâre privind înscrierea bunului imobil
„Monumentul Eroilor” , în inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al
Comunei Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi (10 voturi “pentru” din
nr.total de 10 consilieri prezenţi, 15 consilieri în funcţie).
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
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