PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 27.02.2017, convocată
prin Dispoziţia Primarului nr. 52/21.02.2017.
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 14 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, Botez
Toader Eugen Marian, Ghita Ioan, Dinca Iulian, Lupu Oana Gabriela şi Maftei Florinela.
Este învoit : Stancu Gheorghe
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, consilier compartimentul asistenţă socială.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dna consilier
Neamţ-Ioniţă Anca-Mihaela.
Dna Neamţ-Ioniţă Anca-Mihaela prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar, pe anul 2016 al
Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Sălii de sport Scolară din comuna Păuleşti, sat Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind participarea unor elevi, ai instituţiilor de învaţământ
de stat, de pe raza comunei Păuleşti, judeţ Prahova, cu rezultate bune la invaţătură în anul
scolar 2016-2017, în tabără şcolară, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
4.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare privind stabilirea
valorii de piaţă a terenurilor cu nr.cad.28157 şi nr.cad.28156, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiţii “Canalizare menajeră, sat Găgeni, comuna Păuleşti, judeţ Prahova,
iniţiator Preimar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare,
preuniversitare de stat precum şi a celei particulare acreditate, pentru anul scolar 20172018, la nivelul comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Neamt Ionita Anca Mihaela supune la vot ordinea de zi cu modificările aduse şi
este aprobată cu unanimiate de voturi.
Dl viceprimar menţionează că în şedinţa comisiei juridice, proiectele de hotărâre de
pe ordinea de zi au fost avizate favorabil.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar, pe anul
2016 al Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel George, Sef birou Buget, contabilitate, taxe şi impozite locale,
prezintă datele privind încheierea exerciţiului bugetar, respectiv venituri anexa 12 din
darea de seamă, cheltuieli anexa 13 din darea de seamă, ramaşita în valoare de
58396121,76 lei, bonificaţii în valoare de 277659,25 lei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar, pe
anul 2016 al Comunei Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Sălii de sport Scolară din comuna Păuleşti, sat Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar opinează că în urma finalizării lucrărilor de la sala de sport, o data cu
darea în folosinţa s-a constat că cerinţele pentru închiriere sunt multe ba mai mult s-a
solicitat chiar intocmirea de abonamente; în regulamentul supus aprobării sunt menţionate
obiectivele funcţionării imobilului respectiv precum şi condiţii generale de utilizare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Sălii de sport Scolară din comuna Păuleşti, sat Păuleşti şi este
aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind participarea unor elevi, ai instituţiilor de
învaţământ de stat, de pe raza comunei Păuleşti, judeţ Prahova, cu rezultate bune la
invaţătură în anul scolar 2016-2017, în tabără şcolară, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundamentare; menţionează că suma de 60000 lei nu
este o sumă pe care bugetul să nu o poată suporta.
Dl Dincă Iulian prezintă următorul aspect: cum este posibil ca mediile copiilor să fie
mari în schimb cele de la examenul de capacitate să fie mici.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind participarea unor elevi, ai instituţiilor
de învaţământ de stat, de pe raza comunei Păuleşti, judeţ Prahova, cu rezultate bune la
invaţătură în anul scolar 2016-2017, în tabără şcolară şi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare privind
stabilirea valorii de piaţă a terenurilor cu nr.cad.28157 şi nr.cad.28156, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar prezintă raportul de evaluare; sunt două terenul unul de 433 mp ,
respectiv cel de la Federalcoop şi unul de 313 mp, cel de SC.Stef SRL; au fost evaluate la 27
euro/mp; terenurile sunt în domeniul public al comunei; raportul a fost întocmit pentru că
aşa au cerut consilierii locali.
Dl Dincă Iulian întreabă ce se va întâmpla cu aceste terenuri?
Dl primar arată că se intenţionează să fie trecute în domeniul privat şi se va hotărî
ulterior ce se va întâmpla cu ele.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare
privind stabilirea valorii de piaţă a terenurilor cu nr.cad.28157 şi nr.cad.28156 şi este
aprobat cu 13 voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere”- dl Durlescu Gheorghe.
Dl Durlescu Gheorghe opinează că pretul este prea mic; terenul este situat în centrul
comunei cu acces imediat din drumul judetean; la loturile de casa care sunt in camp terenul
a fost evaluat la 30 euro/mp.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiţii “Canalizare menajeră, sat Găgeni, comuna Păuleşti,
judeţ Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor
Dl primar prezintă expunerea de motive; arată că satul Găgeni nu dispunde de un
sistem centralizat de canalizare, apele uzate fiind evacuate în puţuri aborbante sau
împrăştiate la suprafaţă în gospodăriile cetăţenilor; arată că în anul 2012 s-au aprobat
indicatorii tehnico economici dar lucrarea nu a fost executată; arată că în present

intenţionează să depună proiectul la Guvern pentru a beneficia de sursă de finantare de la
bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Astfel, s-a solicitat proiectantului, respectiv SC Etos Construct SRL, actualizarea
devizului general, având în vedere micşorarea cotei de TVA precum şi indicele de inflaţie
comunicat de Institutul Naţional de Statistică; soluţia tehnică la proiectul de mai sus nu se
modifică; sistemul de canalizare este conceput pentru preluarea debitului de apă uzată
menajeră din gospodăriile satului Găgeni şi transportul lui în staţia de epurare existentă în
satul Păuleşti; sistemul va cuprinde: reţea de canalizare – 19.900 m, conducte de refulare –
3155 m, statii de pompare – 7 bucăţi
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiţii “Canalizare menajeră, sat Găgeni, comuna Păuleşti,
judeţ Prahova, şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.6.Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare,
preuniversitare de stat precum şi a celei particulare acreditate, pentru anul scolar 20172018, la nivelul comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar atrage atenţia că este pentru prima dată când, pentru scoala de la Găgeni,
avizul iniţial a fost ca la invatamântul primar, cls.I şi cls.II, procesul de învaţământ să se
desfăşoare în regim simultan; în urma demersurilor făcute de primărie s-a obţinut avizul
conform al inspectoratului scolar pentru functionarea fara regim simultat; este necesar ca o
clasa de elevi să întrunească un număr minim de 10 elevi pentru a nu functiona simultan.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei
şcolare, preuniversitare de stat precum şi a celei particulare acreditate, pentru anul scolar
2017-2018, la nivelul comunei Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul. Diverse
1.Dl primar prezintă cererea nr.1002/27.01.2017 a mai multor cetăţeni din satul
Cocoşeşti, proprietari de teren în vecinatatea loturilor de casa din satul Cocoşeşti, prin care
solicit aprobare în vederea racordării la transformatorul de la loturile de casă.
Se supune la vot cererea nr.1002/27.01.2017 şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
2.Dl primar prezintă cererea nr.2075/17.02.2017 prin care d-na Stanciu Elena,
reprezentantă a proprietarilor de la nr.488-494, solicită astfaltarea străzii.
Dl primar propune ca astfalarea străzii să fie cuprinsă în lista de investiţii pentru
anul 2017.
3.Dl primar prezintă adresa nr.829/13.02.2017 a SC Hidro Prahova, înregistrată la
Primăria Păuleşti sub nr.1847/13.02.2017, prin care se prezintă intenţia de colaborare în
vederea gestionării şi operării sistemelor de apă şi/sau canalizare din localitatea Păuleşti,
societatea fiind deschisă pentru intâlniri şi discuţii menite să aducă mai multe informaţii de
interes pentru ambele părţi.
Dl primar propune şi se aprobă cu unanimitate de voturi stabilirea unei întâlniri.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
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