PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordimara a Consiliului Local Păulești din data de 27.09.2016,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 309/23.09.2016.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul
Primăriei Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali din totalul de 15 si anume
:Duma Cristian, Popenciu Maria Elena, Licsandru George, Lupu Oana Gabriela, Biton
Cristian, Matei Alexandru, , Ioniță Anca Mihaela, Durlescu Gheorghe, Botez Toader
Eugen Marian, Ghiță Ioan, Maftei Florinela, Pătraşcu Adrian, Dincă Iulian, Banu Adrian
Virgil şi Stancu Gheorghe.
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa dl Sandu Tudor – Primar , d-na Raducea Felicia – Secretar,
dl Dinca Daniel George – Sef birou contabilitate , dna Ionescu Catalina, presedintele
comisiei de atribuire teren pe Legea 15/2003.
In sală sunt prezenti dnii Badulescu Argentin, localnic, dl.Bornea Constantin,
localnic, dl Gavrilă Petre – luptător la revoluţia din decembrie 1989 şi Nedelcu Romulus
Eusebiu - reprezentant al SC WDP Development RO SRL.
Președintele de ședință ales este dl Duma Cristian.
Dl Duma Cristian prezinta spre aprobare ordinea de zi:
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal din sedinta ordinară din data de
11.08.2016, din şedinţa extraordinară din data de 25.08.2016 şi şedinţa de îndată din
data de 12.09.2016.
2.Proiect de hotărâre privind trecerea autoturismului marca Dacia Logan
nr.înmatriculare PH-07-PCT din gestiunea Primăriei Păuleşti (Consiliul Local) în
gestiunea Poliţiei Locale Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării Comisiei de
evaluare-reevaluare a activelor fixe aflate în proprietatea Comunei Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor, proprietate
publică, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza comuei Păuleşti, către Scoala Gimnazială cu clasele I-VIII Arth.Toma
Socolescu Comuna Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre eprivind aprobarea Acordului de garantare la Contractul de
Credit nr.189-11156/5.08.2016 încheiat între BCR SA şi Comuna Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
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6.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului
atribuit în baza prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, iniţiator Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului
atribuit în baza prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, dlui Buleandră Ciprian Laurenţiu,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
8.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii dlui Cernăţoiu Gabriel Florian,
depusă în baza Legii nr.15/2003, iniţiator Primar Sandu Tudor.
9.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Comisia de
Evaluare a Asigurării Calităţii în cadrul Scolii Primare Angels din Comuna Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
10.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de
Administraţie al Scolii Primare Angels din Comuna Păuleşti, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
11.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de
Administraţie al Scolii cu cl I-VIII Arh.Toma Socolescu Comuna Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Păuleşti,
Judeţ Prahova, în luna septembrie 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
13.Proiect de hotarâre privind asocierea Comunei Păuleşti cu Judeţul Prahova în
vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare trotuar Păuleştii
Noi-Găgeni”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
14.Diverse.
Dl primar propune introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de hotarare si
anume:
-Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit
în baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personal, initiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei special de analiza si
verificare a contractelor de concesiune si închiriere a bunurilor proprietate public sau
privată a comunei Paulesti, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl Duma Cristian supune la vot ordinea de zi, cu modificarile propruse si este
adoptata cu unanimiate de voturi.
Astfel punctul nr.14 se va discuta la punctul nr.16.
Dl Duma Cristian informeaza consiliul local ca toate proiectele de hotarare sunt
avizate favorabil de comisia nr.3.
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Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal din sedinta
ordinară din data de 11.08.2016, din şedinţa extraordinară din data de 25.08.2016 şi
şedinţa de îndată din data de 12.09.2016.
Nu se aduc modificari la forma redactata si prezentata a proceselor verbale.
Se supune la vot procesul verbal din sedinta ordinara din data de 11.08.2016 si
este aprobat cu uanimitate de voturi.
Se supune la vot procesul verbal din sedinta extraordinara din data de
25.08.2016 si este aprobat cu 14 voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere” – dl Ghita Ioana
întrucât nu a participat la sedinta respectivă.
Se supune la vot procesul verbal din sedinta de indata din data de 12.09.2016 si
este aprobat cu uanimitate de voturi.
Punctul nr.2.Proiect de hotărâre privind trecerea autoturismului marca Dacia
Logan nr.înmatriculare PH-07-PCT din gestiunea Primăriei Păuleşti (Consiliul Local) în
gestiunea Poliţiei Locale Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta nota de fundamentare; arată ca pentru consiliile locale sunt
limtate cheltuielile la un singur numar de autoturisme, iar pentru politia locala nu este
stipulat un numar maxim;avind in vedere ca se doreste achizitionarea unui autoturism
nou pentru primarie se propune trecerea autoturismului marca dacia Logan PH-07-PCP
din gestiunea Primariei Paulesti in gestiunea Politiei Locale.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea autoturismului marca
Dacia Logan nr.înmatriculare PH-07-PCT din gestiunea Primăriei Păuleşti (Consiliul
Local) în gestiunea Poliţiei Locale Păuleşti si este aprobat cu unanimiate de voturi.
Punctul nr.3.Proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării
Comisiei de evaluare-reevaluare a activelor fixe aflate în proprietatea Comunei Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dinca Daniel, Sef birou contabilitate, taxe si impozite locale, arata ca prin
actiunea de reevaluare a activelor mijloacelor fixe corporale existente in patrimonial
institutiilor publice se realizeaza actualizarea valorii elementelor patrimoniale
respective in situatiile financiare anuale ale anului in care s-a efectuat reevaluarea;
rezultatul reevaluarii pe clasificari a mijloacelor fixe precum si pe bunuri aflate in
domeniul public/privat care se reevalueaza a fost prezentat dnilor consilieri odata cu
convocatorul sedintei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării
Comisiei de evaluare-reevaluare a activelor fixe aflate în proprietatea Comunei Păuleşti
si este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor,
proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ
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preuniversitar de stat de pe raza comunei Păuleşti, către Scoala Gimnazială cu clasele IVIII Arth.Toma Socolescu Comuna Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arata ca se dă in administrarea Scolii Arh.Toma Socolescu Paulesti,
terenurile si cladirile unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei; darea in
administrare se face si pentru a se putea gospodarii singuri; deasemeni este şi o măsură
lăsată de auditul intern.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind darea în administrare a bunurilor,
proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Păuleşti, către Scoala Gimnazială cu clasele IVIII Arth.Toma Socolescu Comuna Păuleşti si este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5.Proiect de hotărâre eprivind aprobarea Acordului de garantare la
Contractul de Credit nr.189-11156/5.08.2016 încheiat între BCR SA şi Comuna Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arata ca licitatia pentru contractarea imprumutului bancar a fost
cistigata de BCR; in present procedura se afla in punctul in care s-a obtinut avizul
favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale astfel ca urmeaza a se
garanta acest imprumut iar modelul acordului de garantare a fost pus la dispozitia
consilierilor odata cu materialul sedintei.
Dl Dincă Iulian înteabă cu ce se garantează împrumutul.
Dl.Dincă Daniel răspunde că se garantează cu veniturile comunei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de garantare
la Contractul de Credit nr.189-11156/5.08.2016 încheiat între BCR SA şi Comuna
Păuleşti si este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.6.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă
asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dna Ionescu Catalina arata ca dnii Costache Eduard, Anton Adriana Valentina si
Anghelescu Theodora Maria, beneficiari de teren atribuit în baza Legii 15/2003, primite
in luna august anul acesta, au renuntat la atribuirea lotului, dupa ce au semnat
contractul de comodat; comisia de analiza a cererilor propune retragerea atribuirii iar
loturile respective pot fi atribuite altor persoane care se incadreaza.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă
asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal și este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.7.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă
asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat
4

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, dlui Buleandră Ciprian
Laurenţiu, iniţiator Primar Sandu Tudor.
D-na Ionescu Catalina arată ca in acest caz este vorba despre un beneficiar care
deși a obținut autorizatia de construire nu a inceput constructia locuintei iar potrivit
art.6 alin 2 din legea 15/2003 in aceasta situatie beneficiarului i se retrage atribuirea.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă
asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, dlui Buleandră Ciprian
Laurenţiu si este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.8.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii dlui Cernăţoiu
Gabriel Florian, depusă în baza Legii nr.15/2003, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Ionescu Catalina arata ca dlui Cernatoiu i s-a mai aprobat in anul 2013 un
teren, prin HCL nr.91/26.11.2013, acesta figureaza la nr.crt.8 din lista dar i s-a retras
atribuirea in baza art.32 lit.a, cap.VI din regulamentul local pentru stabilirea
metodologiei de repartizare a terenurilor motivate de faptul ca nu a semnat contractual
de comodat in termen de 30 zile de la data primirii invitatiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind respingerea cererii dlui Cernăţoiu
Gabriel Florian, depusă în baza Legii nr.15/2003 si este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.9.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în
Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii în cadrul Scolii Primare Angels din Comuna
Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arata ca potrivit prevederilor ordonantei , din comisia pentru
asigurarea calitatii educatiei face parte si un reprezentant al consiliului local.
Dl Duma Cristian îl propune pe dl.Dincă Iulian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în
Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii în cadrul Scolii Primare Angels din Comuna
Păuleşti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 10.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în
Consiliul de Administraţie al Scolii Primare Angels din Comuna Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar precizeaza ca potrivit legii invatamantului din consiliul de
administratie al unei scoli particulare cuprinde si un reprezentant al consiliului local
Dl Lixandru George îl propune pe dl.Matei Alexandru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în
Consiliul de Administraţie al Scolii Primare Angels din Comuna Păuleşti şi este aprobat
cu unanimitate de voturi.
5

Punctul nr.11.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în
Consiliul de Administraţie al Scolii cu cl I-VIII Arh.Toma Socolescu Comuna Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta adresa nr.1149/2016 a Scolii Arh.Toma Socolescu prin care
se solicita desemnarea a inca unui reprezentant al consiliului local avand in vedere ca
pentru anul scolar 2016 – 2017 scoala are numire si pe functia de director adjunct,
lucru care nu s-a intamplat pâna acum; arata ca prin HCL Paulesti nr.85/25.08.2016 au
fost desemnati in consiliul de administratie Maftei Florinela si Duma Cristian.
Dl Ghiţă Ioan îl propune pe dl.viceprimar.
Dna Popenciu Maria Elena îl propune pe dl.Lixandru George.
Se supune la vot propunerea d-lui Ghiţă Ioan : 5 voturi “pentru” şi 10 voturi
“abţinere”.
Se supune la vot propunerea dnei Popenciu Maria Elena: 10 voturi “pentru” şi 5
voturi “abţinere”.
Al treilea reprezentant al consiliului local în consiliul de administratie al Scolii
Păuleşti este dl Lixandru George.
Punctul nr.12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Comunei Păuleşti, Judeţ Prahova, în luna septembrie 2016, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl Dinca Daniel, prezinta fisa cu sumele defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pe anul 2016; prezinta Dispozitia Primarului Comunei Paulesti prin care s-a
aprobat rectificarea bugetului local in interiorul capitolului; prezinta capitolele care
obiectul rectificarii si anume: administratie locala, transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor sociale de stat, politia locala, invatamant prescolar, invatamant
primar, camine cultural, intretinere gradini publice, alte servicii in domeniul culturii,
recreerii si religiei, asistenta sociala in cauza de invaliditate, ajutor social, alte servicii in
domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale, canalizarea si tratarea apelor
reziduale, prevenire si combatere inundatii si gheturi, alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare, materiale si prestari servicii cu character functional, alte
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, rambursari credite interne
garantate; prezinta lista investitiilor si sumele cu care se diminueaza.
Dl Ghita Ioan afirmă că trotuarul Păulesti Gageni nu s-a la rând ci pe tronsoane.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
Comunei Păuleşti, Judeţ Prahova, în luna septembrie 2016 si este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.13.Proiect de hotarâre privind asocierea Comunei Păuleşti cu Judeţul
Prahova în vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare
trotuar Păuleştii Noi-Găgeni”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
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Dl primar arata ca pentru continuarea lucarilor la trotuar, prin hotarare a
Consiliului Judetean Prahova s-a alocat suma de 100000 lei; Comuna Paulesti va aloca
tot 100000 lei.
Se supune la vot proiectul de hotarâre privind asocierea Comunei Păuleşti cu
Judeţul Prahova în vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investiţii
„Modernizare trotuar Păuleştii Noi-Găgeni” si este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.14.Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta
asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, initiator
Primar Sandu Tudor.
Dna Ionescu Cătălina arată că beneficiarul avea obligaţia să semneze contractul
de comodat în termen de 30 zile de la data primirii invitatiei; atât Dragomir Manuel cît
şi Muscalu Florin au fost invitaţi pentru data de 22.08.2016 dar nu au dat curs
invitaţiei; comisia propune retragerea atribuirii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta
asupra terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală şi este aprobat
cu uanimitate de voturi.
Punctul nr.15.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei
special de analiza si verificare a contractelor de concesiune si închiriere a bunurilor
proprietate public sau privată a comunei Paulesti, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că este nevoie practic de actualizarea componentei comsiei; de
ex. d-na Tomescu a ieşit la pensie iar vechea comsiei şi-a desfaşurat activitatea până la
finalul manadatului consilierilor respectivi; din partea consiliului local în vechea
comisie erau Duma Cristian, Ciobanu Valentin Cristian, Pătraşcu Adrian şi Stancu
Gheorghe.
Dl primar propune să rămână aceiaşi consilieri şi anume Duma Cristian, ,
Pătraşcu Adrian şi Stancu Gheorghe, pentru că ştiu despre ce este vorba, mai puţin dl
Ciobanu Valentin Cristian care nu mai este consilier.
Se supune la vot propunerea dlui primar şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.16 Diverse.
1.Dl primar solicită consiliului local un aviz de principiu pentru a schimba placa
comemorativă de la Monumentul Eroilor; se va solicita aprobare de la culte dupa care
se va initia proiect de hotarare.
Se supune la vot solicitarea dlui primar şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
2.Dl primar prezintă cererea nr.13642/26.09.2016 a dlui Ungureanu Dragoş
Andrei, reprezentant al SC Dalpina SRL, proprietar al unui teren din Tarla 1, parcelele
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25 şi 26, prin care solicită acceptarea donaţiei unei suprafete de teren în vederea
supralărgirii drumului de acces existent; menţionează că toti proprietarii de teren care
au acees din acel drum sunt de accord cu donaţia; toată zona este situată in intravilanul
localitatii; zona se va dezvolta cu siguranţă.
Terenul donat va avea destinaţia ulterioară de drum public.
Dl.Dincă Iulian opinează că ar fi culmea să se opună cineva.
Se supune la vot solicitatea dlui Ungureanu Dragoş Andrei şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
3.Dl primar prezintă cererea nr.12897/9.09.2016 a unor proprietari din Tarla
12/1 care solicită extinderea reţelei de energie electrică.
Se supunel la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ca solicitarea să fie
comunicată compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Păuleşti şi va fi
avută în vedere la fundamentarea bugetului local precum şi a listei de investiţii pentru
anul fiscal 2017.
4.Dl primar prezintă cererea nr.12867/9.09.2016 a dnilor Gavrilă Petre, Gavrilă
Romulus Cosmin, Gavrilă Remus Codruţ, toţi în calitate de Luptători remarcaţi în
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, prin care solicit acordarea a câte unui
teren de 200 mp intravilan construibil pentru a construi un spaţiu de prestări servicii
medicale (un azil pentru bătrâni) şi câte 500 mp pentru construirea unei locuinţe
pentru administrarea azilului.
Dl Lixandru George întreabă dacă mai sunt terenuri la dispoziţie.
Se dă cuvântul dlui Gavrilă Petre care işi susţine cererea; se intenţionează
construirea unui azil nu prea mare, aproximativ 15-20 de paturi; ştie că primăria are un
teren în apropierea centrului medical condus de dl dr.Vintilescu; ştie că mai este un
teren în apropierea centrului medical construit de dl dr.Popescu pe care primărie
intenţiona să construiască o parcare; opinează că mai bine sunt ajutaţi bătrânii.
Dna Răducea Felicia menţionează că solicitarea este făcută către consiliul local
iar acesta nu are atributii pe fond funciar; pe legea 341, revoluţionarii pot primi teren
pentru construirea unei locuinţe.
Dl Dincă Iulian întreabă dacă pe teren se va construi locuinţă.
Dl Gavrilă răspunde că intenţionează construirea unui azil.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ca solicitarea să fie
comunicată comisiilor de specialaitate din cadrul consiliului local.
5.Dl primar prezintă cererea nr.12883/9.09.2016 a Parohiei Găgeni care solicită
sprijin financiar în realizarea unor obiective de investitii.
Dl.Botez Toader Eugen Marian întreabă ce face parohia cu banii din vânzarea
locurilor de veci.
Dl Dincă Iulian opiează că discuţia ar trebui purtată în prezenta preoţilor.
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Dl Duma Cristian afirmă că preotii nu pot da nicio explicaţie bazată pe prevederi
legale cu privire la vânzarea locurilor de veci care sunt date în administrare de consiliul
local.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi amânarea luării unei
decizii în acest sens precum şi invitarea dumneavoastră în următoarea şedinţă de
consiliu.
6.Dl primar prezintă cererea nr.12805/8.09.2016 a SC BOOM SRL, proprietar de
teren în zona penitenciarului, prin care solicită amenajarea drumului de acces la
proprietatea societăţii; se menţionează în cerere că plăteşte la bugetul local suma de
aproximativ 10000 lei prin taxe şi impozite.
Dl primar arată că amenajarea drumului costă mai mult.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ca lucrările să fie realizate
cu încadrare în limita fondurilor bugetare alocate.
7.Dl primar prezintă cererea CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR PLOIEŞTI prin
care se solicită închirierea sălii de sport.
Dl primar arată că sa nu este în prezent funcţională dar după ce va fi dată în
folosinţă se va stabili pretul chiriei precum şi un program de funcţionare;
8.Dl primar prezintă cererea nr.12079/25.08.2016 a SC DURLESCU IMPEX SRL,
prin care se solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 10.000 mp concesionat.
Dna Răducea Felicia precizează că primăria se află în litigiu cu societatea, tocmai
pe constructiile edificate pe acest teren, având ca obiect Obligaţia de a face, respectiv
eliberarea unui certificat fiscal fără menţiunile referitoare la faptul că la finalul celor 49
de ani constructiile sunt bunuri de retur.
Se supune la vot solicitarea dlui Durlescu Gheorghe şi se aprobă cu unanimitate
de voturi amânarea luării unei decizii cu privire la vânzarea suprafeţei concesionate.
9.Dl primar prezintă cererea nr. 13255/19.09.2016 a d-nei Rosu Steliana prin
care solicită organizarea zilei persoanelor vârstnice in fiecare an pe data de 1
octombrie.
Dl primar propune acordarea unei sume de 500 lei cuplurilor care împlinesc 50
ani de casnicie din care se va cumpara un tort şi se va achita o masă la restaurant.
Se supune la vot solicitarea dnei Rosu Steliana şi se aproba cu unanimitate de
voturi iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens.
10.Dl primar prezintă cererea 13630/26.09.2016 a dlui Petre Constantin din
satul Cocoşeşti, prin care solicită acceptarea donaţiei terenului din zona numită
Butărăşti, pe a ceri suprafaţă în lungime trece apa din mai multe şanturi; donaţia se face
pentru ca primăria să construiască un şanţ de beton şi să se îngrijească de curăţarea lui.
Dl primar arată că petentul are dretate; primăria a dirijat scurgerea apei din mai
multe şanţuri spre acel teren.
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Se supune la vot solicitarea dlui Petre Constantin şi este aprobată cu unanimitate
de voturi.
11.Dl primar prezintă cererea nr.13515/22.09.2016 a dlui Zaharov Gabriel, prin
care se solicită, extinderea lurărilor de modernizare şi salubrizare a zonei de lângă
monumentul eroilor spre zona din faţa fostei brutării.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ca investiţia să fie avută în
vedere la bugetul de anul viitor.
12.Dl primar prezintă cererea nr.13667/26.09.2016 a dnei Gorneanu Violeta,
coproprietar al imobilului din satul Gageni nr.1013 A, prin care solicită asfaltarea
străzii pe care locuieşte.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ca investiţia să fie avută în
vedere la bugetul de anul viitor.
13.Dl primar prezintă cererea nr.13257/19.09.2016 a SC WDP DEVELOPMENT
RO SRL prin care se solicită încheierea unui contract de colaborare cu Primăria Păuleşti
având ca obiect modificarea reglementărilor urbanistice pentru terenul situat în Tarla
39 Parcela A 804/143 respectiv iniţierea de către consiliul local a unui P.U.Z. cu titlul:
MODIFICARE PARŢIALĂ RLU AFERENT PUG ŞI PUZ APROBAT PRIVIND UTILIZĂRILE
ADMISE ÎN “ZONA MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE”, PENTRU AMPLASARE
FABRICĂ DE PRODUCŢIE ŞI PRELUCRARE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE (Sstud – 197263 mp).
Dl Nedelcu Romulus Eusebiu, reprezentantul societăţii în relaţia cu Primăria
Păuleşti prezintă intenţia societăţii de a colabora cu primăria, consiliul local în această
problemă; PUZ se iniţiază de către primărie iar costurile vor fi achitate de către
societate.
Se supune la vot propunerea de iniţiere de către Primăria Păuleşti a unui Puz cu
denumirea Modificare parţială RLU aferent PUG şi PUZ aprobat privind utilizările
admise în “zona mixtă unităţi industriale şi depozite”, pentru amplasare fabrică de
producţie şi prelucrare celuloză şi hârtie (Sstud – 197263 mp)” şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Dl Bornea Constantin solicit să se pună ordine în şedinţele de consiliu iar
preşedintele de şedinţă să fie suveran; solicit ca pentru viitor să se aşeze o masă si
pentru cei care vin doar să asiste; arată că vine cu un mesaj din partea dlui ing.Ilie.
Dl Badulescu Argentin, din comuna Păuleşti, sat Păuleşti, str.Dumbrava, aduce în
atenţia consiliului local problema conductei de gaze naturare care este supraterană; nu
numai că este inestetică dar costă foarte mult sa iei aprobarile necesare pentru
devierea traseului; intreabă ce s-a rezolvat cu problema gunoaielor din localitate;
intreabă de ce nu s-a rezolvat problema familiei Mareş, căreia i-a ars casa în incediu şi
care nu este bransata la reteaua de gaze.
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Dl primar răspunde că problema conductei este cunoscută; s-a luat legătura cu
cei de la gaze iar răspunsul este că investiţia se amortizează abia după o vechime de 25
ani; în ceea ce priveşte gunoaiele din localitate precizează că în data de 24.09.2016 a
fost ziua mondială a curăţeniei iar salariaţii primăriei împreună cu dumnealui au
participat la strângerea gunoaielor; de exemplu din partea familiei Badulescu nu a
participat nimeni iar în ceea ce priveşte familia Mareş arată ca au fost ajutaţi cu tot ce
înseamna ridicarea construcţiei, acum la bransamente, având în vedere că dl Argentin
Badulescu a lucrat la gaze opinează că mai mult ajutor îl poate oferi chiar dânsul.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local –Biton Cristian

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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