PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 29.02.2016,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.76/25.02.2016.
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 12 consilieri locali din totalul de 12 si
anume : Stroescu Anica , Radu Gheorghe ,Licsandru George , Ghita Ioan , Decu Costin
Catalin , Botez Toader Eugen Marian, Patrascu Adrian, Stancu Gheorghe, Duma
Cristian , Ciobanu Valentin Cristian , Dinca Dumitru, Iorga Petre.
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,
dna Ionescu Catalina Mihaela, consilier compartimentul asistenta sociala, dl Ioniţă
Marian, Administrator Public comuna Păuleşti.
In sală sunt prezenţi dnii Bornea Constantin, Alexandru Petrescu, Durlescu
Gheorghe, Marin Nicoleta Otilia, localnici.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier
Licsandru George.
Dl Licsandru George prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară
a consiliului local din data de 28.01.2016.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păuleşti,
luna februarie 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind participarea unor elevi ale institutiilor de
învăţământ de stat de pe raza comunei Păuleşti, cu rezultate bune la învăţătură în
anul şcolar 2015-2016, în tabară şcolară de vară, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor didactice,
care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei
Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de identificare a
beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniţă, iniţiator Primar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind încheierea exercitiului bugetar al comunei
Păuleşti pe anul 2015, iniţiator Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor datorate bugetului local al
comunei Păuleşti, al societăţilor comerciale radiate din evidenţele Registrului
Cormeţului Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
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8.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Paulesti
nr.15/28.01.2016 pivind numirea Comitetului Director si ai Comisiei de Disciplina
in cadrul Clubului Sportiv Paulesti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
9.Diverse.
Dl Licsandru George supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în
şedinţa ordinară a consiliului local din data de 28.01.2016.
Dl Durlescu Gheorghe menţionează că dânsul a cerut cumpărarea terenului.
Se supune la vot procesul verbal în forma în care a fost redactat si este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Păuleşti, luna februarie 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Daniel Dincă prezintă adresa Directiei Finantelor Publice Prahova;
rectificarea consta în sumele primite pentru tichetele sociale, la Clubul sportiv s-a
luat suma din trim. III şi s-a dus în trim. I iar la cap.65 “învătământ” …………
proiectare, modernizare grădiniţe.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Păuleşti, luna februarie 2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind participarea unor elevi ale
institutiilor de învăţământ de stat de pe raza comunei Păuleşti, cu rezultate bune la
învăţătură în anul şcolar 2015-2016, în tabară şcolară de vară, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar arată ca anul trecut iniţiativa de a trimite 45 copii într-o tabără de
vară a avut success; copii au învăţat mai bine anul acesta; cheltuielile se vor limita la
sum,a de 45.000 lei la fel ca nul trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind participarea unor elevi ale
institutiilor de învăţământ de stat de pe raza comunei Păuleşti, cu rezultate bune la
învăţătură în anul şcolar 2015-2016, în tabară şcolară de vară şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor
didactice, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza
comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar mentioneaza ca este vorba de luna decemrie anul trecut, suma de
1298 lei iar pentru luna ianuarie anul acesta, suma de 1560 lei.
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.
2

Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de
identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă, iniţiator Primar Sandu Tudor.
D-na Ionescu Catalina Mihaela prezinta Legea 284/2015; mentioneaza ca
principalele activitati prin care se vor identifica beneficiarii tichetelor sociale sunt:
corelarea listelor de copii din comună, de la medicul de familie, registrul de naşteristare civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor VMG şi ASF, alocaţie de stat şi alte
beneficii precum şi vizite de uşă în uşă ; se va colabora şi cu unităţile de învătământ.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de
identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind încheierea exercitiului bugetar al
comunei Păuleşti pe anul 2015, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel, Şeg birou contabilitate, taxe şi impozite locale prezintă
anexele; modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar sunt atribuţii ale consiliului local.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încheierea exercitiului bugetar
al comunei Păuleşti pe anul 2015 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor datorate
bugetului local al comunei Păuleşti, al societăţilor comerciale radiate din evidenţele
Registrului Cormeţului Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta referatul compartimentului taxe şi impozite locale în care
sunt mentionate doua societăţi comerciale care sunt radiate din registrul comertului
şi care au rămas în evidenţa bugetului local cu un debit de 35124 lei respective 110
lei; codul fiscal prevede ca “Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice,
radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se anulează după
radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit
legii,, ; arată că o societate este radiate din anul 2013 iar cealalta din 2012.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stingerea debitelor datorate
bugetului local al comunei Păuleşti, al societăţilor comerciale radiate din evidenţele
Registrului Cormeţului Prahova şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL
Paulesti nr.15/28.01.2016 pivind numirea Comitetului Director si ai Comisiei de
Disciplina in cadrul Clubului Sportiv Paulesti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că în luna ianuarie s-a aprobat prin consiliul local
componenta Comitetului Director al Clubului Sportiv Păuleşti, preşedintele
comitetului fiind dl Vasile Vasile; la art.17 alin (3) din regulamentul de organizare şi
funcţionare al clubului, “preşedintele Clubului Sportiv va fi ordonator terţiar de
credite pentru sumele primite de la bugetul local precum şi pentru alte surse de
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venit iar potrivit art.11 Comitetul Director este organul de administrare şi
conducere”, astfel că preşedintele clublului sportiv este preşedintele comitetului
director; urmare solicitării clubului se propune completarea hotararii cu
mentiounea ca presedintele comitetului director este şi ordonatorul tertiar de
credite al acestuia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea
HCL Paulesti nr.15/28.01.2016 pivind numirea Comitetului Director si ai Comisiei
de Disciplina in cadrul Clubului Sportiv Paulesti şi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul Diverse.
1.Dl primar prezintă raportul de activitate al Primarului Comunei Păuleşti
perioada 2014 – 2016, document înregistrat sub nr.2719/29.02.2016.
2.Dl primar prezintă cererea nr.2170/19.02.2016 a unor cetăţeni din cetăţeni
din satul Găgeni şi anume Paraschiv Florin, Guţă Alexandru, Paraschiv Bogdan,
Stoichici Mihai, Dragomir Gheorghe, Munteanu Elena, Răduţă Nicolae prin care se
solicit amenajarea de rigole betonate.
Se supune la vot şi se aprobaă cu unanimitate de voturi efectuarea investiţiei
numai in limita fondurilor bugetare alocate.
3.Dl primar prezintă cererea nr.2200/19.02.2016 a dlui Bornea Constatin,
domiiliat în satul Cocoşeşti, care, în numele unor cetăţeni care se intitulează
“formaţiunea garda satească”, arată că este nemulţumit de răspunsul pe l-a primit la
problema ridicată în şedinţa din luna ianuarie 2016.
Dl primar arată că s-a comunicat petentului că în localitate există un număr
suficient de aviziere; există câte două aviziere pe fiecare sat, mai putin satul
Păuleştii Noi care are unul singur, dar acesta este un sat mai mic; avizierele au un
caracter permanet şi sunt utilizate în activitatea de informare curentă a comunităţii
cu diverse informaţii; precizează că sunt destul de moderne; daca va fi necesar ele
vor fi îmbunătăţite; în ceea ce priveşte afişajul electoral, acest lucru este altceva;
locurile vor fi stabilite ulterior, prin dispoziţia primarului, în termenul prevăzut în
lege; vor fi aduse la cunoştinţa publică în timp util; asigură că vor fi montate destule,
vor ajunge pentru toti candidaţii; în ceea cepriveşte molozul aruncat în locuri
nepermise arată că se munceşte în mod permanent la igienizarea zonelor; se
munceşte mult pentru păstrarea curăţeniei localităţii; sunt persoane care în mod
ostentativ caută să murdărească imaginea comunei Păuleşti; legat de drumul din
islazul satului Cocoşeşti, dl primar precizează că acesta s-a creat ca o cale de acces
utilizată de crescătorii de animale în funcţie de speciile de animale detinute; după
cum se ştie ovinele nu pas pe aceeaşi parcelă cu bovinele.
Referitor la restul conţinutului petiţiei consiliul local consideră că se foloseşte
un limbaj ireverenţios şi se aprobă cu unanimitate de voturi să nu fie luat în seamă.
4

4.Dl primar prezintă cererea nr. 2199/19.02.2016 a dlui Bornea Constantin
domiciliat în satul Cocoeşti prin care propune amenajarea unui drum sătesc care să
facă legătura de la bifurcaţia fostei case parohiale din Butărăşti cu drumul din
amonte de Cocoşeşti.
Dl primar precizează că cererea este făcută în numele „mai multor cetăţeni
din satul Cocoşeşti” dar este semnată numai de Bornea Constantin; conform
prevederilor legii 215/2001 „Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată
de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin
semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativteritoriale respective”; dl primar propune întocmirea unui studiu de oportunitate pe
această temă.
5.Dl primar prezintă cererea nr.2350/23.02.2016 a doamnei Purcăr Maria,
prin care solicită aprobare ca SC GDF Suez să aplaseze postul de reglare- măsurare şi
o parte din branşamentul de gaze pe terenul proprietatea primăriei.
Se supune la vot solicitarea d-nei Purcăr Maria şi se aprobă cu unanimitate
de voturi .
Dl primar adduce la cunoştinţă că în data de 14-16 martie se va afla în
concediu de odihnă.
Dl. Ghiţă Ioan întreabă cine a montat limitatoarele de vizeză de 30Km/h.
Dl Iorga Petre anunţă ca va iniţia proiect de hotărâre cu privire la ridicarea
acestor limitatoare de viteză.
Dl Dincă Dumitru solicit aprobarea din partea consilierilor să dărâme closetul
făcut de cei care construiesc blocurile ANL.
Dl primar atrage atenţia că terenul este dat în administrare celor de la ANL pe
durata executiei lucrărilor; în prezent lucrările sunt sistate din cauza vremii dar se
vor relua.
D-na Marin Nicoleta Otilia multumeşte pentru sprijinul financiar acordat
pentru fiul său bolnav; aduce la cunoştinţă că este de profesie economist daca este
nevoie de serviciile dânsei poate fi abordată; solicită acordarea unui alt ajutor
financiar, de data aceasta pentru sotul său, Drideanu Stavăr; anunţă că soţul este
bolnav şi nu va putea să presteze orele.
Dl primar arată că dovada medicală trebuie prezentată la compartimentul
asistenţă social; consiliul local nu acordă scutiri.
Dl Durlescu Gheorghe înteabă dacă poate face cerere pentru subconcesionare.
Dna Răducea Felicia mentionează că se poate face cerere, ea se depune la
registratura şi îşi va urma cursul.
Dl Bornea Constantin revine la nemulţumirea pe care o are cu privire la
aviziere; menţionează că este o diferenţă între azivier, afişier şi panou electoral;
opinează că trebuie construit un panou cu impact vizual; precizează că deţine în
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proprietate o maşină de concasat şi daca este nevoie la amenajarea drumului pe
care l-a propus, o poate pune la dispoziţie, desigur contra cost; menţionează că ceea
ce a scris dumnealui nu s-a dorit a fi o jignire la adresa consiliului; nu este mulţumit
nici de răspunsul primit cu privire la procesul verbal de vecinătate.
Dl Alexandru Petrescu întreabă de ce nu a primit răspuns la cererile pe care
le-a depus la primărie putin mai devreme, în cursul zilei; întreabă ce este cu
invitaţiile care circula în sat pentru ziua de 8 martie; consideră că este propagandă
electorală.
Dl primar arată că cererile îşi vor urma cursul prevăzut de circuitul
documentelor; asigură va raspunsul va fi comunicat în termen; în ceea ce priveşte
invitaţiile impărţite consideră ca atâta vreme cât consilul local nu a aprobat
asemenea cheltuieli, nu este treaba dlui Alexandu Petrescu ce face cu banii
personali.
Ordinea de zi fiind epuizată, şedinţa se încheie.PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Licsandru George

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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