PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Păulești din data de 7.07.2016,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.205/6.07.2016.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul
Primăriei Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 13 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.
Sunt învoiţi dnii 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 , taxe si impozite locale, dl Ioniţă
Marian, Administrator Public comuna Păuleşti.
Președintele de ședință ales este dl Ghiță Ioan.
Dl Ghiță Ioan prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind înlocuirea d-lui Banu Adrian Virgil din Comisia de
Disciplină a Clubului Sportiv Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Comunei Păuleşti în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul deşeurilor- Prahova”, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl Ghiţă Ioan supune la vot ordinea de zi cu modificarea adusă şi este aprobată
cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea d-lui Banu Adrian Virgil din
Comisia de Disciplină a Clubului Sportiv Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundamentare; înlocuirea lui Banu Adrian Virgil a fost
aprobată în şedinţa anterioară la punctul diverse; este necesară semarea hotărârii de
consiliu în acest sens; Banu Adrian Virgil va fi înlocuit cu dl Popescu Constantin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind înlocuirea d-lui Banu Adrian Virgil
din Comisia de Disciplină a Clubului Sportiv Păuleşti şi este aprobat cu unanmitate de
voturi.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Comunei Păuleşti în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul
pentru managementul deşeurilor- Prahova”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
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Dl primar prezintă adresa nr.1369/5.07.2016 a A.D.I “Parteneriatul pentru
managementul deşeurilor- Prahova” prin care se solicită întrunirea cu celeritate a
consiliului local pentru adoptarea unei hotărâri prin care se desemnează reprezentanţii
comunei în cadrul asociaţiei care să aibă drept de vot, să aibă mandat special pentru a
vota alegerea noilor organe de conducere ale asociaţiei pentru următorii 4 ani inclusiv
acordarea decărcării de gestiune a membrilor fostului Consiliu Director.
In prezent, reprezentantii Comunei Păuleşti sunt Sandu Tudor, Primar şi Dincă
Daniel George, Sef birou Contabilitate, Taxe şi Impozite locale, înlocuitor.
Se propune ca în continuare să rămână dnii Sandu Tudor şi Dincă Daniel George.
Se supune vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Comunei Păuleşti în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul
pentru managementul deşeurilor- Prahova” şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Ghiţă Ioan

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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