PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Păulești din data de 11.08.2016,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.249/2.08.2016
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul
Primăriei Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri locali din totalul de 15 si anume
:Duma Cristian, Popenciu Maria Elena, Licsandru George, Pătrașcu Adrian, Lupu Oana
Gabriela, Biton Cristian, Matei Alexandru, , Ioniță Anca Mihaela, Durlescu Gheorghe,
Botez Toader Eugen Marian, Ghiță Ioan, Maftei Florinela, Dincă Iulian, Banu Adrian
Virgil.
Este învoit dl Stancu Gheorghe.
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.
Președintele de ședință ales este dna Popenciu Maria Elena.
Dna Popenciu Maria Elena prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din
data de 5.07.2016 şi şedinţa de îndată din data de 7.07.2016 a consiliului local.
2.Proiect de hotărâre privind privind decontarea transportului cadrelor didactice
care își desfășoară activitatea în unitățile de învîțămînt de pe ra comunei Păulești,
inițiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de 1949 mp teren,
nr.cad.13067, inițiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de arondare a Comunei
Păulești la SPLCEP Blejoi, inițiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire,
formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai comunei Păulești, inițiator
Primar Sandu Tudor.
6. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii dnei Iliescu Elena Simona
depusă în baza prevederilor Legii 15/2003, inițiator Primar Sandu Tudor.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei privind Situația terenurilor
disponibile aflate în domeniul privat al comunei Păulești pentru punerea în aplicare a
dispozitiilor Legii nr.15/2003, republicată, inițiator Primar Sandu Tudor.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi
aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr.15/2003, republicată, cu
modificările şic ompletările ulterioare şi propunerile de repartizare a loturilor, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință cu titlu gratuit
către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, SDEE Ploiești a unor active fixe
(capacități energetice) din investiția ,,Extindere rețea electrică de distribuție în vederea
alimentării cu energie electrica a ansamblului de 71 locuințe amplasate în localitatea
Păulești, sat Cocoșești, județ Prahova,, inițiator Primar Sandu Tudor.
10. Proiect de hotărâre privind mutarea postului vacant de “monitor calificat” din
cadrul Clubului Sportiv Păuleşti în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Păuleşti, Compartimentul Administrativ, gospodărire şi întreţinere, Iniţiator
Primar Sandu Tudor.
11. Diverse.
Dl primar propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la
nr.crt.10 şi introducerea pe ordinea de zi a două proiecte, respective:
-Proiect de hotărâre privind desființarea funcției contractuale vacante de
muncitor calificat din cadrul Clubului Sportiv Păulești, inițiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păulești ca urmare a înființării funcției
contractuale de execuție de ,,îngrijitor,, Compartimentul Administrativ, gospodărire și
întreținere, inițiator Primar Sandu Tudor.
Punctul diverse se va discuta la nr.crt12.
Dna Popenciu Maria Elena supune la vot ordinea de zi cu modificările aduse și
este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară din data de 5.07.2016 şi şedinţa de îndată din data de 7.07.2016 a consiliului
local.
Se supune la vot punctual nr.1 şi este aprobat cu unanimiatte de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind privind decontarea transportului
cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învîțămînt de pe ra
comunei Păulești, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că se decontează luna iunie 2016 și este vorba despre suma de
1717 lei.
Nu au loc alte discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind privind decontarea transportului
cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învîțămînt de pe ra
comunei Păulești și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de 1949
mp teren, nr.cad.13067, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar preyintă cererea nr.4159/23.03.2016 a dlui Tiță George-Valentin, din
satul Găgeni, care solicită acceptarea donației suprafeței de 1949 mp teren,
2

reprezentând lotul nr.1 din terenul proprietatea dumnealui situată în satul Cocoșești,
Tarla 8 Parcelele 521/7, 521/8, 521/9, 521/12, 521/14.
Donația se face cu destinație ulterioara a terenului de drum public.
Se supune la vot proiectul de hotărîre privind acceptarea donației suprafeței de
1949 mp teren, nr.cad.13067, și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de arondare a
Comunei Păulești la SPLCEP Blejoi, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Iulian întreabă dacă nu era mai bine asocierea cu orașul Plopeni;
opinează cu se ajunge mai greu la Blejoi.
Dl primar răspunde că în anii anteriori s-a emis o hotărîre de principiu; vechiul
consiliu a fost de acord; în prezent problema este ajunsă într-o etapă avansată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor de arondare
a Comunei Păulești la SPLCEP Blejoi și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de
pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai comunei
Păulești, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că, potrivit statutului alesului local acesta poate beneficia de
plata cursului de pregătire, formare și perfecționare profesională, in decursul
mandatului, conform hotărîrii consiliului local.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea participării la cursuri
de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai comunei
Păulești și este aprobat cu 13 voturi ,,pentru,, și 1 vot ,,abținere,, -dna Maftei Florinela.
Punctul nr.6.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii dnei Iliescu Elena
Simona depusă în baza prevederilor Legii 15/2003, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă raportul comisiei de analiza a cererilor iar dna Iliescu are
vârsta de peste 35 ani la data depunerii cererii.
Se supune la vot proiectul de hotarâre privind respingerea cererii dnei Iliescu
Elena Simona depusă în baza prevederilor Legii 15/2003 și este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei privind Situația
terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al comunei Păulești pentru punerea în
aplicare a dispozitiilor Legii nr.15/2003, republicată, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată ca, anual, se actualizează lista terenurilor care pot fi atribuite în
baza prevederilor Legii 15 din 2003; în prezent au fost identificate un nr.de 43 loturi
din care 10 loturi în satul Păulești, 8 în satul Cocoșești și 25 în satul Găgeni; toate
terenurile sunt libere de sarcini și pot fi atribuite altor solicitanți.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei privind Situația
terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al comunei Păulești pentru punerea în
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aplicare a dispozitiilor Legii nr.15/2003, republicată, și este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând cererile
propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr.15/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi propunerile de repartizare a
loturilor, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă raportul comisiei de analiză a cererilor; documentaţia au
primit-o toţi consilierii.
Dl Dincă Iulian întreabă cum se calculează vârsta de 35 ani.
Dl primar răspunde că petentul nu trebuie să aibă peste 35 ani la data depunerii
cererii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând
cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr.15/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi propunerile de repartizare a
loturilor şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință cu
titlu gratuit către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, SDEE Ploiești a unor
active fixe (capacități energetice) din investiția ,,Extindere rețea electrică de distribuție
în vederea alimentării cu energie electrica a ansamblului de 71 locuințe amplasate în
localitatea Păulești, sat Cocoșești, județ Prahova,, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că este vorba despre zona loturilor de casă din satul Cocoșești;
pentru punerea în funcțiune iar cetățenii să beneficieze de energie electric, este nevoie
de încheierea cu operatorul de rețea a unui contract de comodat avînd ca obiect rețeaua
realizată pentru furnizarea energiei electrice, cu excepția rețelei de iluminat public care
va fi exploatată și întreținută de către administrația publică locală.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință
cu titlu gratuit către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, SDEE Ploiești a unor
active fixe (capacități energetice) din investiția ,,Extindere rețea electrică de distribuție
în vederea alimentării cu energie electrica a ansamblului de 71 locuințe amplasate în
localitatea Păulești, sat Cocoșești, județ Prahova și este aaprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind desființarea funcției contractuale
vacante de muncitor calificat din cadrul Clubului Sportiv Păulești, inițiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundmentare; având în vedere că postul este vacant
iar atribuțiile specifice acestuia pot fi executate prin externalizarea serviciilor opineaza
că postul poate fi desființat; prin adresa nr.204/11.08.2016 Clubul sportive adduce la
cunoștință că în prezent există un contract de prestări servicii privind întreținerea și
curățirea bazei sportive.
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Dl Durlescu Gheorghe întreabă care este situația lui Doru;întreabă dacă nu mai
este nevoie de muncitor calificat.
Dl primar răspunde că i s-a desfăcut contractul de muncă din cauza absențelor
nemotivate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desființarea funcției contractuale
vacante de muncitor calificat din cadrul Clubului Sportiv Păulești și este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului
de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păulești ca urmare a
înființării funcției contractuale de execuție de ,,îngrijitor,, Compartimentul
Administrativ, gospodărire și întreținere, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundamentare; având în vedere că primaria îşi
desfăşoară activitatea în mai multe locaţii şi există o singură persoană pentru a sigura
curăţenia, se va da în folosinţă şi sala de sport din Parcul Păuleşti, este necesar
infiintarea a încă unei functii de îngrijitor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păulești ca
urmare a înființării funcției contractuale de execuție de ,,îngrijitor,, Compartimentul
Administrativ, gospodărire și întreținere şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.12.Diverse.
Dl primar prezintă cererea nr.11121/4.08.2016 a SC K&D LONDON
ENTERTEIMENT SRL prin care se solicit punerea la dispoziţie a terenului din parcul de
la monument.
Se supune la vot solicitarea SC K&D LONDON ENTERTEIMENT SRL şi este
aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl primar prezintă cererea nr.11258/9.08.2016 a dlui Preda George Marius prin
care solicit cumpărarea terenului pe care este edificată locuinţa proprietate personal;
teren atribuit pe baza Legii 15/2003.
Dl primar menţionează că mai sunt câteva cereri, anterioare acesteia; s-a dispus
efectuarea unui raport de evaluare care va fi supus aprobării consiliului local după care
se va discuta vânzarea.
Dl. Primar prezintă raportul nr.11040/3.08.2016 al compartimentului urbanism
prin care se solicită aprobare privind “ridicare interdicţie de construire şi lotizare teren
(12153 mp) pentru construire ansamblu rezidenţial în comuna Păuleşti, sat Păuleşti
Tarla 15 Parcelele 624/16-624/19.
Se supune la vot solicitarea compartimentului urbanism şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
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Dl primar prezintă cererea nr.8971/22.06.2016 a unui grup de cetăţeni din satul
Găgeni, strada de la academia de tenis, prin care se solicită amenajarea şanţului cu
rigole betonate.
Se supune la vot solicitarea cetăţenilor din satul Găgeni şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Dl primar prezintă cererea nr.8321/7.06.2016 a unui grup de cetăţeni din satul
Cocoşeşti care solicită demarararea lucrărilor de canalizare pe strada islaz.
Se supune la vot solicitarea cetăţenilor din satul Cocoşeşti şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Dl Durlescu Gheorghe întreabă când va primi răspunsul la cererea pe care a
făcut-o în data de 22 iulie.
Dl primar răspunde că termenul nu este depăşit; în cursul zilei următoare ar
trebui să ajungă plicul la destinatar.
Dna Stan Florinela întreabă ce aprobări trebuie să aibă pentru a tăia un nuc.
Dl primar o îndrumă către Direcţia Agricolă Prahova.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local - Popenciu Maria Elena
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CONTRASEMNEAZA
Secetar – Răducea Felicia

