PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa extraordinară a consiliului local din data de 31.05..2016,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 162/27.05.2016.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul
Primăriei Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 9 consilieri locali din totalul de 12 si anume
:Licsandru George, Ghita Ioan, Botez Toader Eugen Marian, Duma Cristian, Ciobanu
Valentin Cristian , Dinca Dumitru, Decu Costin Catalin, Stroescu Anica, Stancu
Gheorghe.
Consilieri lipsă:Radu Gheorghe, Patrascu Adrian, şi 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, dl
Ioniţă Marian, Administrator Public comuna Păuleşti.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier
Duma Cristian.
Dl Duma Cristian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:
-Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 3.05.2016 şi şedinţa de îndată din data de 12.05.2016.
-Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar propune ca aprobarea proceselor verbale să fie discutată înaintea
rectificării bugetare.
Dl Duma Cristian supune la vot ordinea de zi cu modificările aduse şi este
aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Pezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară a consiliului local din data de 3.05.2016.
Nu au loc modificări la forma redactata a procesului verbal.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local
din data de 12.04.2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa de îndată
consiliului local din data de 12.05.2016.
Nu au loc modificări la forma redactata a procesului verbal.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa de îndată a consiliului
local din data de 12.05.2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
1

Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local
al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel, şef birou contabilitate, taxe şi impozite locale prezintă
capitolele şi sumele care fac obiectul rectificarii şi anume: cap.administraţie publică,
cap.politie locală, cap.invăţământ prescolar, cap.invăţământ primar, cap.învăţământ
secundar inferior, cap.camine culturale, cap.întreţinere grădini publice, parcuri, zone
verzi, baze sportive şi de agrement, cap.alte servicii în domeniul culturii, recreerii
religiei, cap.canalizare şi tratarea apelor reziduale, cap.drumuri şi poduri.
Rectificarea de buget se face doar în interiorul capitolelor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului
local al comunei Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată ca în Tarla 14 sat Păuleşti s-a constatat că cele trei drumuri
existente nu sunt trecute în inventarul domeniului public al comunei motiv pentru
care acesta trebuie completat cu bunurile mai sus menţionate, respectiv Ds 621/21,
Ds 621/22, Ds 621/30.
Nu au loc alte discutii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Păuleşti şi este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4.Diverse.
Dl primar prezintă cererea nr.7286/18.05.2016, prin care Niţu Adrian
Alexandru, organizator al conscursului de ciclism “Livada cu cireşi” desfăşurat în
data de 2.07.2016 solicită sprijinul necesar pentru a ridica nivelul de organizare a
editiei de anul acesta, a treia la număr.
Concursul din Păuleşti este bine apreciat de împătimiţii de bicicleta; daca la
prima editie s-au înscris 380 de persoane la a doua ediţie numărul particianţilor a
trebuit să fie limitat la 550 persoane pentru a nu depăşi posibilităţile materiale.
Deasemeni se solicita sprijin financiar în cuantum de 2000 (douamiilei) lei.
Se supune la vot solicitarea dlui Nitu Adrian Alexandru si este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, şedinţa se încheie.PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Duma Cristian

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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