PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa de îndată a consiliului local din data de 12.05.2016, convocată
prin Dispoziţia Primarului nr._______________ 2016.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Primăriei
Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 12 si anume
:Licsandru George, Ghita Ioan, Botez Toader Eugen Marian, Duma Cristian, Ciobanu Valentin
Cristian, Dinca Dumitru, Decu Costin Catalin, Stroescu Anica, Radu Gheorghe, Stancu
Gheorghe
Consilieri lipsă: Patrascu Adrian, şi 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, dl Ioniţă Marian,
Administrator Public comuna Păuleşti.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier Stancu
Gheorghe.

Dl Stancu Gheorghe prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL PĂuleşti
nr.7/2016 privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 934
mp situată în domeniul privat al Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate
al contractului de închiriere nr. 5906/2010 dintre Consiliul Local Păuleşti şi PFA
Dr.Galea Sofia, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor didactice care
îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de cofinanţare
pentru executarea obiectivului de investiţii “Extindere reţea de distribuţie gaze
natural în Comun Păuleşti, sat Păuleşti nr.1118 E”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii în
cadrul Primăriei Păuleşti ca urmare a modificării structurii unor funcţii contractual,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
6.Diverse
Dl Stancu Gheorghe supune la vot ordinea de zi este aprobată cu unanimitate
de voturi.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL
PĂuleşti nr.7/2016 privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în
suprafaţă de 934 mp situată în domeniul privat al Comunei Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar menţionează că în şedinţa trecută proiectul nu a trecut pentru că
numărul consilierilor prezenţi nu a fost suficient; arată că a fost împuternicit de
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consiliul local să semneze actul de vânzare cumpărare al terenului în suprafaţă de
934 mp, prin încredinţare directă, dlui Dumitru Vasile; în urma discuţiilor purtate cu
Biroul Notarului Public Lupu Luiza opinează că trebuie întocmit antecontract de
vânzare cumpărare, dl Dumitru Vasile devenind proprietar după achitarea integrală
a preţului şi având în vedere dobânda percepută de bănci este de părere că procentul
trebuie stabilit între 1,8% - 2%; dl primar propune stabilirea unei dobânzi anuale de
2 % din valoarea rămasă de achitat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL
PĂuleşti nr.7/2016 privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în
suprafaţă de 934 mp situată în domeniul privat al Comunei Păuleşti şi este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de
valabilitate al contractului de închiriere nr. 5906/2010 dintre Consiliul Local Păuleşti
şi PFA Dr.Galea Sofia, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că prin contractul de închiriere nr. 5906/22.06.2010 încheiat
între Consiliul Local al Comunei Păuleşti şi P.F.A.Dr.Galea Sofia, imobilul format din
clădire în suprafaţă constuită de 48,93 mp, ce aparţine domeniului privat al comunei
Păuleşti, a fost închiriat în scopul amenajării unui cabinet stomatologic.
Conform punctului nr.III, art.8 din contractual mai sus menţionat “în cazul în
care se doreşte reînnoirea contractului de închiriere, cu cel puţin 30 zile înainte de
data expirării, părţile vor hotărî asupra noilor clauze, care vor conduce la încheierea
unui act adiţional la prezentul contract”.
Astfel, prin cererea nr.5419/12.04.2016, chiriaşul a solicitat prelungirea
contractului de închiriere.
Pretul chiriei este de 610 lei/lună; celelalte clauze ale contractului de
închiriere rămân neschimbate; prelungirea se acordă pentru o perioadă de 3 ani.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5906/2010 dintre
Consiliul Local Păuleşti şi PFA Dr.Galea Sofia şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor
didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar precizează că se decontează luna aprilie2016 şi este vorba despre
suma de 1581 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind decontarea transportului
cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Păuleşti şi este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de
cofinanţare pentru executarea obiectivului de investiţii “Extindere reţea de
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distribuţie gaze naturale în Comun Păuleşti, sat Păuleşti nr.1118 E”, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar prezintă raportul compartimentului achizitii publice; dna Rusu
Roxana Valentina, domiciliată în satul Păuleşti la nr.1118 E, solicită extinderea retelei
de distribuţie gaze naturale până la proprietatea dumneaei; prin declaraţia
înregistrată la Primăria Păuleşti sub nr.6741/9.05.2016 d-na Rusu Roxana este de
acord să achite eşalonat valoarea investiţei, suma de 6829,20 lei cu TVA, valoarea
conform notei de plata eliberată de GDF Suez în data de 10.02.2016.
Dl primar menţionează că nu va semna contractul de cofinanţare în situaţia
în care reţeaua nou înfiinţată va ramâne în proprietatea GDF Suez.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
contractului de cofinanţare pentru executarea obiectivului de investiţii “Extindere
reţea de distribuţie gaze naturale în Comun Păuleşti, sat Păuleşti nr.1118 E” şi este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii în cadrul Primăriei Păuleşti ca urmare a modificării structurii unor
funcţii contractual, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundamentare; este vorba despre două modificări:
1.se modifica structura funcţiei contractuale, din cadrul compartimentului
administrativ, gospodărire şi întreţinere, din consilier II, nivel studii superior în
administrator treapta II, nivel studii medii; în present funcţia fiind vacant.
2.se propune mutarea postului contractual de muncitor calificat, ocupat, din
cadrul Clubului Sportiv Păuleşti, instituţie înfiinţată în subordinea Consiliului Local
Păuleşti, la Primăria Comunei Păuleşti, în cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Dl primar arată că în prima situatie se modifică doar nivelul studiilor cerute
pentru ocuparea postului, adică se transformă din studii superioare în studii medii
iar pentru a doua situaţie menţionează că a avut în vedere atât cererea nr.
6777/9.05.2016 a dlui Vasile Vasile, Preşedinte al Clubului Sportiv, prin care solicită
mutarea dlui Gheorghe Dumitru cât şi cererea nr.6921/11.05.2016 a dlui Gheorghe
Dumitru, prin care aduce solicita rezolvarea litigiului creat între preşedintele
clubului şi dumnealui.
Dl Ghiţă Ioan opinează că Gheorghe Dumitru trebuia să fie de faţă la şedinţă.
Dl Botez Toader Eugen Marian este de părere că problema trebuia rezolvată
între ei.
Dl primar arată că la meciul de sâmbătă, Asociaţia Judeţeană de Fotbal a
catalogat terenul ca fiind impracticabil iar echipa a fost sancţionată; salariatul spune
că nu recunoaşte autoritatea preşedintelui clubului, aşa, dacă se aprobă mutarea
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postului, salariatul va fi în subordinea primarului şi autoritatea primarului va trebui
să o recunoască.
Dl Duma Cristian aduce la cunoştinţă că echipa de fotbal a fost penalizată
pentru că salariatul nu si-a facut treaba; meciul a fost pierdut la masa verde.
Dl Ghiţă Ioan este de părere că problemele au începând din momentul în care a
fost numit preşedintele clubului Vasile Vasile.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii în cadrul Primăriei Păuleşti ca urmare a modificării structurii unor
funcţii contractuale şi este aprobat cu 7 voturi “Pentru” şi 3 voturi “Abţinere” –Botez
Toader Eugen Marian, Ciobanu Valentin Cristian şi Ghiţă Ioan.
Punctul nr.6.Diverse.
Dl primar prezintă cererea nr.6503/4.05.2016 a doamnei Sorescu Veronica, şi
care solicita acordarea unui ajutor financiar având în vedere decesul lui Popa Ion,
frate, care nu avea niciun venit şi de a cărui înmormântare s-a ocupat.
Dl Stancu Gheorghe propune acordarea sumei de 500 lei.
Dl primar propune acordarea sumei de 1000 lei.
D-a Răducea Felicia menţionează că exista hotărâre a consiliului local care
motivează situaţiile în care se poate acorda ajutor financiar; ajutorul de
înmormântare nu se află printre ele.
Dl primar supune la vot propunere de acordarea a unui ajutor financiar şi este
aprobată cu unanimitate de voturi suma de 1000 lei.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Stancu Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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