PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 31.01.2017, convocată
prin Dispoziţia Primarului nr. 17/26.01.2017.
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, Botez
Toader Eugen Marian, Ghita Ioan, Stancu Gheorghe, Dinca Iulian.
Sunt învoiţi : Lupu Oana Gariela şi Maftei Florinela.
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.
Dna Raducea Felicia aduce la cunoştinţă obligaţia dnilor consilieri ca până la data
de 1 februarie a anului în curs, să reactualizeze declaratia de interese personale, în situaţia
în care au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier
Pătraşcu Adrian.
Dl Pătraşcu Adrian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţele consiliului
local, şedinţa de îndată din data de 22.12.2016 şi şedinţa ordinară din data de 27.12.2016.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnicoeconomice pentru lucrarea de investiţii „Iluminat exterior şi alimentare cu energie electrică
pompe ape pluviale Sala de Sport Scolara, Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnicoeconomice pentru lucrarea de investiţii „Extindere iluminat public strada zootehniei,
comuna Păuleşti” iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru
anul fiscal 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor, persoane fizice, datorate la
bugetul local al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor datorate bugetului local al comunei
Păuleşti, al societăţilor comerciale radiate din evidenţele Registrului Comerţului Prahova,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii, pentru
stabilirea funcţiilor publice în cadrul Primăriei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
8.Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor didactice care îşi
desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Păuleşti, iniţiator
Prmar Sandu Tudor.
9.Proiect de hotărâre privind retragerea dlui Cretu Adrian Marius al dreptului de
folosinţă asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2001, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
10.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în
suprafaţă de 429 mp, nr.cad.26038, situat în domeniul privat al comunei Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes
local, pentru anul 2017,pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, modificată şi completată prin Legea nr.276/2010, iniţiator Primar Sandu Tudor.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali, în cadrul
Primăriei Păuleşti, pe anul 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
13.Proiect de hotărâre prvind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar sandu Tudor.
14.Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
14.Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa analitica a studiilor,
proiectelor, ridicărilor topografice a lucrărilor care nu se vor mai realize, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
15.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Păuleşti nr.120/28.11.2016, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
16.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun imobil (teren si
constructie) din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor
Interne în domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
17.Proiect de hotărâre privind aprobaraea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
18.Proiect de hotărâre privind declararea ca “obiectiv de utilitate publică locală” a
lucrării de investiţie “Extindere drum exploatare nr.cad.25120”, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl Pătraşcu Adrian supune la vot ordinea de zi cu modificările aduse şi este aprobată
cu unanimiatte de voturi.
Punctul nr. 1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţele
consiliului local, şedinţa de îndată din data de 22.12.2016 şi şedinţa ordinară din data de
27.12.2016.
Dl Pătraşcu Adrian întreaba dacă se aduc modificări proceselor verbale; materialul
pentru şedinţă a fost primit de toţi consilierii.
Nu au loc alte discuţii.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa de îndată din data de
22.12.1016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre din şedinţa ordinară din data de 27.12.2016,
şi este aprobat cu 12 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” dl Durlescu Gheorghe.
Puncul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei
tehnico-economice pentru lucrarea de investiţii „Iluminat exterior şi alimentare cu energie
electrică pompe ape pluviale Sala de Sport Scolara, Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că terenul ce imprejmuieste sala de sport trebuie iluminat
corespunzator astfel că se propun următoarele:
- plantarea unui numar de 6 stalpi metalici;
- montarea a 8 buc. corpuri de iluminat pe cei 4 stalpi metalici propusi;
-montarea de conductoare noi tip TYIR 16 x 25 mmp intre stalpii nr. 1 existent nr. 4
proiectat in lungime de 120 m;
- se va executa sapatura cu o adancime de 80-100 cm in functie de situatia din
teren (existenta altor retele, alte obstacole) si o latime de 50 respectiv 65 cm.
-in patul de nisip din sant se vor poza cabluri.
- se vor executa prize de pamant individuale la stalpii metalici.
Nu au loc alte discuţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei
tehnico-economice pentru lucrarea de investiţii „Iluminat exterior şi alimentare cu energie

electrică pompe ape pluviale Sala de Sport Scolara, Păuleşti şi este aprobat cu unanimiate
de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei
tehnico-economice pentru lucrarea de investiţii „Extindere iluminat public strada
zootehniei, comuna Păuleşti” iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că prin proiectul de hotarare supus aprobării se propune extinderea
reţelei de iluminat public, zona Tarla 14, sat Păuleşti, în continuarea străzii denumită popular
strada zootehniei iar investiţia constă în:
- se vor planta un numar de 6 stalpi de beton in fundatie turnata ( 4 stalpi SE4 si 2
stalpi Se 10);
- se vor monta 6 buc. Corpuri de iluminat pe stalpii nou proiectati;
- se vor monta conductoare noi tip TYIR 3x70+50 intre stalpul nr, 4 existent si PTA
existent in lungime de 309 m si TYIR 16+25 mmp intre stalpul nr. 4 si stalpul nr. 6 propus
in lungime de 226 m;
- executare priza de pamant la capatul circuitului.
Nu au loc aalte discuţii.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea întocmirii documentaţiei
tehnico-economice pentru lucrarea de investiţii „Extindere iluminat public strada
zootehniei, comuna Păuleşti” şi este aprobat cu unanimiatte de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei
impozabile pentru anul fiscal 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel George menţionează că fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor
bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a
veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza; având în vedere noile modificări ale
codului fiscal este nevoie de inventarierea masei impozabile.
Nu au loc alte discuţii.
Se supune la vot proiectul hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei
impozabile pentru anul fiscal 2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor, persoane fizice,
datorate la bugetul local al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel George precizează că este vorba de două persoane care în prezent
sunt decedate iar debitul înregistrat reprezintă amenzi şi acestea nu pot fi transmise
moştenitorilor; codul fiscal prevede scăderea lor din evidenţă.
Nu au loc alte discuţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stingerea debitelor, persoane fizice,
datorate la bugetul local al comunei Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor datorate bugetului
local al comunei Păuleşti, al societăţilor comerciale radiate din evidenţele Registrului
Comerţului Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Iulian arată că nu este o suma mare; opinează că ar fi bine să se solicite un
punct de vedere de ex.al Curtii de Conturi sau al altcuiva, daca este corect să se aprobe un
astfel de proiect.
Dl Daniel Dincă George răspunde că baza legală o reprezintă art.266 din Codul de
procedură fiscală.
Nu au loc alte discutii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stingerea debitelor datorate
bugetului local al comunei Păuleşti, al societăţilor comerciale radiate din evidenţele
Registrului Comerţului Prahova şi este aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii, pentru stabilirea funcţiilor publice în cadrul Primăriei Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar arată că se solicită transformarea postului de la registratură din debutant
în asistent.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii, pentru stabilirea funcţiilor publice în cadrul Primăriei Păuleşti şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor
didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei
Păuleşti, iniţiator Prmar Sandu Tudor.
Dl primar arată că se decontează luna decembrie 2016; începând cu luna ianuarie
anul acesta nu se va mai iniţia proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor
didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei
Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.9. Proiect de hotărâre privind retragerea dlui Cretu Adrian Marius al
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2001,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Ionescu Catalina Mihaela mentionează că beneficiarul nu a semnat contractual
de comodat în termen de 30 zile de la data primirii invitaţiei şi se impune retragerea
atribuiii.
Nu au loc alte discutii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea dlui Cretu Adrian Marius
al dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2001,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal şi
este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin încredinţare directă a
terenului în suprafaţă de 429 mp, nr.cad.26038, situat în domeniul privat al comunei
Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că în urma proiectului de luna trecuta s-a notificat proprietarul
constructiei iar acesta şi-a manifestat dreptul de preemţiune, motiv pentru care, acum se
supune atenţiei, vânzarea terenului prin încrediţare directă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind vânzarea prin încredinţare directă a
terenului în suprafaţă de 429 mp, nr.cad.26038, situat în domeniul privat al comunei
Păuleşti şi este aprobat cu 11 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere”- dl Durlescu Gheorghe şi
Ghiţă Ioan.
Punctul nr.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări
de interes local, pentru anul 2017,pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr.276/2010, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dna Ionescu Catalina-Mihaela prezintă planul de acţiuni; daca pe viitor se vor
identifica şi alte actiuni acest plan poate fi completat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local, pentru anul 2017,pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr.276/2010 şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi
personali, în cadrul Primăriei Păuleşti, pe anul 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Ionescu Catalina Mihaela precizează că în present sunt 16 persoane angajate; in
fiecare an, prin hotărâre, consiliul local poate stabili numărul maxim.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi
personali, în cadrul Primăriei Păuleşti, pe anul 2017 şi este aprobat nu nr.de 16 posturi, cu
unanimiate de voturi.
Punctul nr.13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl primar arată că se completează inventarul domeniului public cu câteva suprafete
de teren primite prin donaţie, cu destinaţia ulterioară de drum public; mai este o suprafaţă
de 400 mp teren în dealul Găgeni, neîmprejmuit, categorie folosinţă neproductiv pe care
primăria intenţioneaza sa construiasca un bazin de apa; în urma verificării inventarului s-a
constatat că acestea nu sunt înscrise.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuleşti şi este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa analitica a
studiilor, proiectelor, ridicărilor topografice a lucrărilor care nu se vor mai realiza, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că sunt 2 lucrări de investiţii, şi anume Sala de Sport Scolară (urma
se se construiasca în curtea scolii din satul Păuleşti) precum şi Construire 3 săli de clasă în
Scoala Păuleşti, ele nu se vor mai realiza, dar în bugetul local erau prevăzute sumele
necesare realizării acestor investiţii; aceste lucrări nu vor mai fi realizate pentru că între
timp s-a construit prin CNI sala de sport din Pacul Păadurea Păuleşti iar în ceea ce priveşte
salile de clasă, nu s-au constrict altele ci s-a optat pentru renovare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind scăderea din evidenţa analitica a
studiilor, proiectelor, ridicărilor topografice a lucrărilor care nu se vor mai realize şi este
aprobat cu unanimiatte de voturi.
Punctul nr.15. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Păuleşti
nr.120/28.11.2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă adresa nr.24112/2017 a Consiliului Judetean Prahova prin care
ne comunică faptul că, HCL nr.120/2016 nu întruneşte toate elementele necesare iniţierii
unui proiect de hotărâre de guvern; opinează că este mai bine să se revoce aceasta şi să se
aprobe alta cu toate cerinţele solicitate de consiliul judeţean.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
privind revocarea HCL Păuleşti
nr.120/28.11.2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.16. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun imobil
(teren si constructie) din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne în domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundamentare; menţionează că obiectivul de utilitate
publică pentru care se solicită trasferul este “Extindere sediu Primăria Păuleşti”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun
imobil (teren si constructie) din domeniul public al Statului Român şi administrarea
Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al comunei Păuleşti şi este aprobat cu 12
voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” – dl Durlescu Gheorghe.
Punctul nr.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna secretar menţionează că în urma auditului inter efectuat în cursul anului 2016
s-a constatat că nu întotdeauna atribuţiile din fişa postului corespund cu cele de ROF,
denumirea structurii din organigrama deasemeni nu corespunde cu denumirea din fisa
postului, motiv pentru care toate aceste documente trebuie să fie în concordanţă.
Se supune la vot proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păuleşti şi
este aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul nr.18. Proiect de hotărâre privind declararea ca “obiectiv de utilitate
publică locală” a lucrării de investiţie “Extindere drum exploatare nr.cad.25120”, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că se reia o discuţie mai veche şi care nu s-a materializat până acum;
pentru scoaterea din circuitul forestier este o anumită procedură de îndeplinit; o primă
fază îl reprezintă declararea ca utilitate publică locală a obiectivului care urmează să se
realizeze; practic se extinde drumul cu nr.cadastral 25120 care în prezent face parte din
domeniul public al comunei; comuna Păuleşti este şi ea unul din beneficiarii PUZ-ului
aprobat în 2010 prin faptul că deţine o suprafaţă de 5000 mp cu destinaţia de parc; codul
silvic menţionează că pentru extindere drumuri de interes local, parcuri recrative, se poate
solicita scoatere din circuitul silvic.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind declararea ca “obiectiv de utilitate
publică locală” a lucrării de investiţie “Extindere drum exploatare nr.cad.25120” si este
aprobat cu unanimitate de voturi.
19. Diverse
1.Dl primar prezintă raportul de activitate pe anul 2016 al dlui Biton Cristian,
Viceprimar Comuna Păuleşti.
2.Dl primar prezintă raportul de activitate pe anul 2016 al compartimentului
asistenţă social din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păuleşti.
3.Dl primar prezintă raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, la nivelul comunei Păuleşti, pe anul 2016.
4.Dl primar prezintă adresa S.C.Durlescu Impex SRL, înregistrată la Primăria
Păuleşti sub nr.779/25.01.2017, reprezentând plângere prealabilă impotriva HCL Păuleşti
nr.138/27.12.2016, prin care se solicită revocarea acestei hotărâri.
Au loc discutii contradictorii şi în finalul dezbaterii dl primar propune dnilor
consilieri locali să iniţieze dumnealor proiect de hotărâre pentru revocarea HCL 138/2016.
Se supune la vot revocarea HCL 138/2016 şi nu este aprobată.
5.Dl primar prezintă adresa nr.392/26.01.2017 a SDEE Muntenia Nord, înregistrată
la Primăria Păuleşti sub nr.918/26.01.2017 prin care solicită acord de principiu pentru
amplasarea unui post de transformare, zona Leonard.
Se supunela vot solicitarea SDEE Muntenia Nord şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
6.Dl primar prezintă cererea înregistrată la Primăria Păuleşti sub
nr.788/25.01.2017 prin care solicită sprijin financiar pentru realizarea de trotuare
pietonale în cimitirul ce i-a fost dat în administrare.
_______________________________________________________________________________________________________
7.Dl primar prezinta Decizia nr.53/2016 a Curtii de Conturi a României,
Camera de Conturi Prahova.
Ordinea de zi fiind epuizată, şedinţa se încheie.PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Pătraşcu Adrian

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia

