PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 26.04.2017, convocată prin
Dispoziţia Primarului nr. 165 din 20.04.2017.
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 13 consilieri locali din totalul de 15 si anume : Biton
Cristian, Duma Cristian, Popenciu Maria Elena, Licsandru George, Patrascu Adrian, Matei
Alexandru, Banu Adrian Virgil, Neamt Ionita Anca Mihaela, Durlescu Gheorghe, Ghita Ioan,
Stancu Gheorghe, Dinca Iulian şi Maftei Florinela.
Sunt absenti : Botez Toader Eugen Marian şi Lupu Oana Gabriela
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa Sandu Tudor – Primar , Raducea Felicia – Secretar, Dinca Daniel
George – Sef birou contabilitate, taxe si impozite locale, Ioniţă Marian, Administrator Public
comuna Păuleşti, Ionescu Cătălina Mihaela, consilier compartimentul asistenţă socială.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dna consilier
Popenciu Maria Elena.
Dna Popenciu Maria Elena prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Păuleşti din data de 16.03.2017 şi şedinţa extraordinară din data de
27.03.2017.
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la
informaţiile de interes public, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 22 mp teren având
nr.cadastral 28154, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Păuleşti
şi dnii Moraru Constantin şi Moraru Iulia, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la lucrarea
de investiţii ,,Canalizare Zona Vile – Staţie Epurare (dublare capacitate transport apă uzată pe
tronsonul Păuleştii Noi, DJ 102, Staţie Epurare Păuleşti)”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la lucrarea
de investiţii ,,Scurgere ape pluviale Ds 1228 (DJ 102 – Strâmba)”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 22 mp teren având
nr.cad.28624, iniţiator Primar sandu Tudor.
Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Păuleşti nr.2/26.01.2010 privind
înfiinţarea Clubului Sportiv Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
9.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil proprietate
publică a Comunei Păuleşti situate în subsolul Centrului Cultural Arh.Toma T.Socolescu, în
vederea amenajării unui Cabinet Medical Veterinar şi Punct farmaceutic veterinar, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economică la lucrarea
de investitii „Trotuar Ds 292 sat Păuleşti (tronson DJ 102 – Punct Fântână, tronson Biserica

Păuleşti-Aleea Av.Militon Anton, punte pietonală peste pârâul Strâmba), comuna Păuleşti, judeţ
Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
11.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului
atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003, beneficiar Banu Florentina-Ruxandra, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului
atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003, beneficiar Ion Militaru Ionuţ, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
13.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păuleşti, luna
aprilie 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
14.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Păuleşti nr. 139/19.11.2015 privind
predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice prin Compania
Naţională de Investiţii CNI –SA, a amplasamentului situat în Comuna Păuleşti, sat Găgeni, Tarla
24 Parcela A 1199 (nr.postal 782) si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului
de investitii “Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Găgeni” Comuna Paulesti, judet
Prahova, iniţiator Primar sandu Tudor.
15.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
comunei Păuleşti al imobilului (teren şi constructie) – Cămin Cultural Găgeni, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
16.Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil
proprietate publica a comunei Paulesti situat in incinta Caminului Cultural din satul Gageni, in
vederea amenajarii unui “Birou”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Popenciu Maria Elena, supune la vot ordinea de zi cu modificările aduse şi este
aprobată cu unanimitate de voturi.
In sală sunt prezenti locuitori ai satului Cocoşeşti cărora li se dă cuvântul pentru a nu
mai astepta până la sfirsitul sedintei.
Acestia îşi manifestă dorinţa de a se infiinta un spaţiu de joacă în spatele cabinetului
medical Dr.Rosca; precizează că exista un coş de gunoi care nu se ridică; se solicita acel
amplasament pentru ca este ferit de maşini; petiţionarii cunosc intenţia primăriei de a amenaja
un parc la marginea localităţii, in zona denumită popular cimir/islaz, însă părinţii consider că
locul nu este cel mai indicat, din următoarele motive, considerate pertinente de către părinţi:
-deplasarea copiilor s-ar efectua nesupravegheat din centrul satului până la amplasamentul
propus de primărie existând premisa accidentării acestora de autorturismele care tranzitează,
drumul comunal fiind foarte misc pe anumite portiuni;
-lipsa unui trotuar pietonal;
-costuri ridicate cu achizitionarea terenului.
Dl primar arată că s-a luat la cunoştintă de doleantele părinţilor urmând ca solicitarea
dumnealor să fie analizată mai târziu.
Acestia părăsesc sala.
Se trece la ordinea de zi.
Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 16.03.2017 şi şedinţa extraordinară din data
de 27.03.2017.
Nu se aduc modificări la forma prezentată a proceselor verbale.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot punctual nr. 1 şi este aprobat cu unanimitate
de voturi.

Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru asigurarea
liberului acces la informaţiile de interes public, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Răducea Felicia prezintă obligaţiile ce revin autorităţilor publice în ceea ce priveşte
liberul acces la informaţiile de interes public.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea
măsurilor pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 22 mp
teren având nr.cadastral 28154, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă cererea nr. 3015/7.03.2017, a doamnei Negoiţă Cătălina prin care se
solicitată acceptarea donaţiei suprafetei de 22 mp nr.cad.28514; terenul este situat în
intravilanul comunei Păuleşti, sat Păuleşti, Tarla 8 Parcelele 902, 902/1, 917; terenul va avea
destinaţie ulterioară de drum public astfel încât se va asigura accesul la proprietatea dnei
Negoită Cătălina, peste valea Strâmba.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea
donaţiei suprafeţei de 22 mp teren având nr.cadastral 28154 şi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între
Comuna Păuleşti şi dnii Moraru Constantin şi Moraru Iulia, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că pe raza comunei Păuleşti, în zona Intex Păuleşti, exista un nr. de ……...
blocuri, la care aceesul se face pe un teren proprietate privată a dlui Moraru Constantin. Având
în vedere că terenul este proprietate privată, chiar daca terenul este utilizat ca drum de acces
la blocurile din zonă, autoritatea locală nu poate dispune măsuri de întreţinere, modernizare,
extindere de utilităţi pe acest drum; prin urmare se intenţionează realizarea unui schimb de
teren astfel:
-Comuna Păuleşti cedează suprafata de 2933 mp nr.cad. 27945 în schimbul suprafetei
de 2460 mp teren, nr.cad. 27711, proprietatea dlui Moraru Constantin
Conform raportului de evaluare întocmit de SC Expert Evaluari SRL, evaluator
Condeescu Constantin Adrian, valoarea de piată a terenul în suprafata de 2460 mp teren,
nr.cad. 27711 a fost stabilită la suma de 317.284 lei.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui
schimb de terenuri între Comuna Păuleşti şi dnii Moraru Constantin şi Moraru Iulia şi este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
la lucrarea de investiţii ,,Canalizare Zona Vile – Staţie Epurare (dublare capacitate transport
apă uzată pe tronsonul Păuleştii Noi, DJ 102, Staţie Epurare Păuleşti)”, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl primar arată că pentru modernizarea dotării hidroedilitare a comunei şi pentru
rezolvarea punctuală a problemelor privind evacuarea apelor pluviale în zona intersecţia din
satul Păuleştii Noi (DJ 102 cu Ds Cartier Vile) până la Staţia de Epurare Păuleşti, se propun
următoarele :
- colector pluvial, din PVC, cu diametru D 400 pe o lungime de 666 m,
- constructii auxiliare pe colectorul pluvial (camine de vizitare, guri de scurgere si separator
cu rolul de preepurare amplasat înainte de evacuare în emisar.)
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice la lucrarea de investiţii ,,Canalizare Zona Vile – Staţie

Epurare (dublare capacitate transport apă uzată pe tronsonul Păuleştii Noi, DJ 102, Staţie
Epurare Păuleşti)” şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
la lucrarea de investiţii ,,Scurgere ape pluviale Ds 1228 (DJ 102 – Strâmba)”, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar arată că pentru modernizarea dotării hidroedilitare a comunei şi pentru
rezolvarea punctuală a problemelor privind evacuarea apelor pluviale prin înfiinţarea unei
canalizări pluviale pe strada ce face legătura între DJ 102 şi pârâul Strâmba , se propun
următoarele :
- colector pluvial, din PVC, cu diametru D 500 pe o lungime de 242 m,
- constructii auxiliare pe colectorul pluvial (camine de vizitare, guri de scurgere si separator
cu rolul de preepurare amplasat înainte de evacuare în emisar.)
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice la lucrarea de investiţii ,,Scurgere ape pluviale Ds 1228 (DJ
102 – Strâmba)” şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 22 mp
teren având nr.cad.28624, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta cererea nr. 5362/20.04.2017, a numitilor Dobre Valeriu-Dorin şi
Dobre Georgeta Alina prin care au solicitat acceptarea donaţiei suprafetei de 22 mp
nr.cad.28624; terenul este situat în intravilanul comunei Păuleşti, sat Păuleşti, Tarla 8 Parcela
920/1; terenul va avea destinaţie ulterioară de drum public astfel încât se va asigura accesul la
proprietatea dnilor Dobre Valeriu Dorin şi Dobre Georgeta Alina, peste valea Strâmba.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul proiectul de hotărâre privind
acceptarea donaţiei suprafeţei de 22 mp teren având nr.cad.28624, şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Păuleşti nr.2/26.01.2010
privind înfiinţarea Clubului Sportiv Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă adresa nr.133/2016 a Clubului Sportiv Păuleşti prin care se solicit
completarea structurii sportive din cadrul clublului cu 3 sectii noi, respectiv lupte, judo, box.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL
Păuleşti nr.2/26.01.2010 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Păuleşti şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil
proprietate publică a Comunei Păuleşti situat în subsolul Centrului Cultural Arh.Toma
T.Socolescu, în vederea amenajării unui Cabinet Medical Veterinar şi Punct farmaceutic
veterinar, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că din suprafaţa totală construită desfăşurată de 753 mp, suprafaţa de
40,80 mp o reprezintă subsolul clădirii şi în acest spaţiu se intenţionează amenajarea unui
cabinet veterinar precum şi a unei farmacii veterinare; astfel s-a procedat la întocmirea
studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a
suprafeţei de 40.80 mp; accesul la spaţiul închiriat se va realiza prin terenul de 1727 mp
nr.cad.28158; perioada de închiriere este de 3 ani cu posibilitate de prelungire pentru cel mult
3 ani, prin acordul părţilor.
Dna Răducea Felicia solicită să se facă propuneri pentru constituirea comisiei de
licitatie şi de rezolvare a contestaţiilor.

Dl primar arată că în comisia de licitaţie, din cadrul primăriei, vor face parte Ionită
Marian, Gheorghe Ramona Georgiana şi Gheorghe Liliana Alexandra ca membrii titiulari iar ca
supleanţi Manea Elena Simona, Deaconu Olguta Madalina şi Tobos Mariana Florentina.
Din comisia de rezolvare a contestatiilor, din cadrul primăriei vor face parte Dincă
Daniel George, Budascu Andreea şi Preda Cristina ca membrii titulari iar ca supleanti Ionescu
Mihaela Cătălina, Budascu Ana Cristina şi Dragomir Nicoleta.
Se fac propuneri din partea consiliului local.
In comisia de licitaţie, dl ______________________________________ îl propune pe dl viceprimar şi
pe dl Matei Alexandru ca membri titulari iar ca supleanţi pe Duma Cristian şi Licsandru George.
Nu au loc alte propuneri.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot propunerea dlui _____________________________ şi
este aprobată cu unanimitate de voturi.
In comisia de rezolvare a contestatiilor, dl _______________________________ o propune pe dna
Neamţ-Ioniţă Anca, membru titular iar ca supleant pe Maftei Florinela.
Nu au loc alte propuneri.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot propunerea dlui _____________________________ şi
este aprobată cu unanimitate de voturi.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind închirierea prin
licitaţie publică a unui imobil proprietate publică a Comunei Păuleşti situat în subsolul
Centrului Cultural Arh.Toma T.Socolescu, în vederea amenajării unui Cabinet Medical
Veterinar şi Punct farmaceutic veterinar şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico
economică la lucrarea de investitii „Trotuar Ds 292 sat Păuleşti (tronson DJ 102 – Punct
Fântână, tronson Biserica Păuleşti-Aleea Av.Militon Anton, punte pietonală peste pârâul
Strâmba), comuna Păuleşti, judeţ Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că în prezent, circulaţia pietonală pe drumul comunal Ds 292 care
asigură legătura între DJ 102 cu biserica din satul Păuleşti, se desfăşoară în condiţii improprii
de siguranţă şi confort, pe partea carosabilă şi zona drumului ; podul peste pârâul Strâmba nu
are trotuare, neexistând trotuare pietonii sunt supusi în permanenţă accidentelor ; totodată pe
acest drum nu este asigurată scurgeea apelor pluviale ; prin proiectul de hotărâre supus
aprobării se vor realiza trotuare, santuri betonate, rigole carosabile şi benzi de încadrare
precum şi o punte pietonală peste pârâul Strâmba.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico economică la lucrarea de investitii „Trotuar Ds 292 sat Păuleşti
(tronson DJ 102 – Punct Fântână, tronson Biserica Păuleşti-Aleea Av.Militon Anton, punte
pietonală peste pârâul Strâmba), comuna Păuleşti, judeţ Prahova şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.11. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra
terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003, beneficiar Banu Florentina-Ruxandra,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă raportul comisiei constituită in baza legii nr.15/2003 care a
constatat că beneficiarul atribuirii desi a obţinut autorizaţia de construire nr. 81/18.03.2016,
în termenul legal de 1 an de la data atribuirii nici până la această dată nu a inceput execuţia

lucrărilor motiv pentru care se impune retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului
atribuit.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003,
beneficiar Banu Florentina-Ruxandra şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra
terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003, beneficiar Ion Militaru Ionuţ, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar mentionaeză că situaţie este similar cu cea de la punctual nr.11.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003,
beneficiar Ion Militaru Ionuţ şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Păuleşti, luna aprilie 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă danie, Sef Birou contabilitate prezintă sumele şi articolele care fac obiectul
rectificaării; menţionează că rectificarea are loc în interiorul capitolului şi acest lucru este
permis; nu este voie la rectificare între capitole.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Păuleşti, luna aprilie 2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.14. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Păuleşti nr. 139/19.11.2015
privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii CNI –SA, a amplasamentului situat în Comuna Păuleşti, sat
Găgeni, Tarla 24 Parcela A 1199 (nr.postal 782) si asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Găgeni” Comuna
Paulesti, judet Prahova, iniţiator Primar sandu Tudor.
Dl primar arată că în vederea executării obiectivului de investitii “Reabilitare,
modernizare şi dotare Cămin Cultural Găgeni”, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii CNI –SA, prin Hotărârea
Consiliului Local Păuleşti nr. 139/19.11.2015 s-a aprobat predarea imobilului Cămin Cultural
Găgeni către ministerul mai sus menţionat.
Desi în cursul anului 2016 lucrarea a fost scoasă la licitaţie prin S.E.A.P., aceasta nu a
fost contractată.
Bunul imobil mai sus menţionat aflându-se în administrarea Companiei Naţionale de
Investitii – SA, nu poate fi utilizat conform destinaţiei pentru care a fost construit, respectiv
acela de Cămin Cultural.
Având în vedere că se intenţionează închirierea imobilului, iar bugetul local poate
suporta din venituri proprii o asemenea investiţie, este necesar abrogarea HCL nr.
139/19.11.2015.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL
nr. 139/19.11.2015 şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.15.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul
public al comunei Păuleşti al imobilului (teren şi constructie) – Cămin Cultural Găgeni, iniţiator
Primar Sandu Tudor.

Dl primar arată că imobilul a fost trecut în domeniul privat al comunei, pe perioada
lucrărilor de investitii ,urmând ca la finalizarea acestora imobilul să fie trecut în domeniul
public; având în vedere că s-a renunţat la colaborarea cu CNI, este nevoie trecere imobilului în
domeniul public.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din
domeniul privat în domeniul public al comunei Păuleşti al imobilului (teren şi constructie) –
Cămin Cultural Găgeni şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.16.Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica a unui
imobil proprietate publica a comunei Paulesti situat in incinta Caminului Cultural din satul
Gageni, in vederea amenajarii unui “Birou”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă raportul compartimentului achizitii publice prin care se supune
atenţiei aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru închirierea unei
încaperi din incita Caminului Cultural Găgeni.
Dl __________________________________ propune ca cele două comisii să aibă aceeasi
componentă cu cele de la punctul nr. 9, eventual, dacă este posibil, organizarea licitatiei în
aceeasi zi.
Nu au loc alte propuneri.
Se supune la vot propunerea dlui ____________________ şi este aprobată cu unanimiate de
voturi.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot proiectul de hotărâre privind inchirierea prin
licitatie publica a unui imobil proprietate publica a comunei Paulesti situat in incinta
Caminului Cultural din satul Gageni, in vederea amenajarii unui “Birou” şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Diverse.
1.Dl primar prezintă cererea nr.5000/11.04.2017 a SC HELP NET FARMA SA prin care
solicită închirierea unui spatiu comercial în suprafaţă de minim 65 mp utili.
Se va comunica petentului că inchirierea spatiilor se va realiza prin licitaţie publică iar
doritorii se vor putea înscrie la licitatie.
2.Dl primar prezintă cererea nr.5399/21.04.2017 a dlui Rotaru Corvin, beneficiar al
unui lot de teren atribuit pe baza legii nr.15/2003 prin care solicită acordul consiliului local
pentru ipotecarea constructiei.
Se supune la vot solicitarea dlui Rotaru Corvin şi este respinsă cu unanimitate de voturi.
3.Dl primar prezinta cererea nr.4103/27.03.2017 a dlui Caloianu Andrei Ionel
beneficiar al unui lot de teren atribuit pe baza legii nr.15/2003 prin care solicită acordul
consiliului local pentru ipotecarea constructiei.
Se supune la vot solicitarea dlui Caloianu Andrei Ionel şi este respinsă cu unanimitate
de voturi.
4.Dl primar prezintă adresa nr.8/30.03.2017 înregistrată la Primăria Păuleşti sub
nr.4378-30.03.2017, prin care solicit cumpărarea sau concesionarea terenului proprietatea
primăriei pe care societatea Federalcoop Prahova are construit Complexul Comercial Păuleşti.
Dl primar menţionează că terenul este intabulat în domeniul public al comunei şi nu
poate fi vândut iar concesionarea nu este posibilă pe teren deja existând o constructie; la
concesionare este necesar sa stabilesti un obiectiv de îndeplinit; soluţia legala în momentul de
faţă este închirierea.

5.Dl primar prezintă cererea nr.4303/29.03.2017 a SC GERIFARM SRL, care are un
punct de lucru în satul Găgeni, teren şi constructie aflat în domeniul privat al comunei şi care
doreşte înstrăinarea fondului de comert către o altă societatea. In acest sens se solicit acordul
consiliului local în ceea ce priveşte subrogarea cumpărătorului în drepturile chiriaşului
Gerifarm SRL, cu precizarea că, cumpărătorul se angajează să îşi assume toate obligaţiile şi să
îşi exercite toate drepturile de decurg din contractul de închiriere menţionat mai sus, aşa cum
a fost încheiat cu Gerifarm SRL.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi amânarea luării unei decizii.
Petiţia va fi comunicată comisiei nr.3 din cadrul consiliului local, pentru formularea unei opinii.
6.Dl primar prezintă cererea nr.5042-12.04.2017 a mai multor locuitori ai satului
Găgeni prin care se solicită înfiinţarea unei staţii de microbuz în zona magazinului Eduard.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate infiinţarea staţiei de microbuz, urmând ca
locaţia potrivită să fie stabilită de primarul comunei.
7.Dl primar prezintă cererea nr.4469/3.04.2017 a mai multor locuitori ai satului
Cocoşeşti prin care se solicită transformarea terenului situat în spatele cabinetului medical
Dr.Rosca, în parc de joacă pentru copii.
Dl Duma Cristian este de acord cu înfiinţarea parcului dar nu crede că amplasamentul
este cel potrivit; trebuie găsită o zona la care să aibă acces toată lumea, care să aibă o suprafaţa
mai mare având în vedere că petiţionarii solicită amenajarea unei mini piste pentru role, penny
board, biciclete sau triciclete; trebuie avut în vedere şi existent unui spaţiu pentru a parca
maşina pentru că nu toată lumea va veni în parc pe jos.
Dna Popeneciu Maria Elena consider că suprafaţa la care se face referire în petiţie este
prea mică pentru un parc; construirea unui parc în altă zona de ex. între cele Cocoşeşti şi
Păuleştii Noi ar fi utilizat de locuitorii din ambele sate.
Se supune la vot si cu unanimitate de voturi si cu unanimitate de voturi Consiliul

local a hotărât amânarea luării unei decizii urmând ca Primăria Păuleşti, prin
compartimentele de specialitate, să identifice un amplasament cu o suprafaţă mai mare
pentru amenajarea unor spatii verzi, perdele de verdeată, locuri de recreere, relaxare
şi petrecere a timpului liber şi care va putea fi utilizat atât de locuitorii satului Cocoşeşti
cât şi de locuitorii satului Păuleştii Noi.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
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