PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 3.05..2016,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr._______________ 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 7 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,
Consilieri lipsă: Stroescu Anica , Radu Gheorghe, Patrascu Adrian, Stancu
Gheorghe 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.
In sală sunt prezenţi cetăţeni, respectiv Bornea Constantin, Petrescu
Alexandru Emil.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier
Ciobanu Valentin Cristian.
Dl Ciobanu Valentin Cristian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 12.04.2016.
2.Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Păuleşti cu Consiliul Judeţean
Prahova, în vederea realizării proiectului “Sistematizare nod de comunicaţii rutiere
între DN 1 – DN 72 – DJ 156 – Acces Municipiul Ploieşti şi zona Parcurilor
Industriale”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind apobarea taxelor şi impozitelor locale pentru
anul 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Diverse.
Dl Primar propune introducerea pe ordinea de a zi a următoarelor proiecte de
hotărâre:
1.Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor didactice care
îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL PĂuleşti
nr.7/2016 privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 934
mp situate în domeniul privat al Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Ciobanu Valentin Cristian supune la vot ordinea de zi cu odificările aduse şi
este aprobată cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr.1. Pezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară a consiliului local din data de 12.04.2016.
Nu au loc modificări la forma redactata a procesului verbal.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local
din data de 12.04.2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Păuleşti cu
Consiliul Judeţean Prahova, în vederea realizării proiectului “Sistematizare nod de
comunicaţii rutiere între DN 1 – DN 72 – DJ 156 – Acces Municipiul Ploieşti şi zona
Parcurilor Industriale”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că prin acest proiect se urmăreşte decongestionarea şi
desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului rutier din partea de vest a
municipiului Ploieşti; lucrarea se va desfăşura în 5 etape având în vedere
complexitatea ei; obiectivul a fost demarat încă din anul 2003 când s-a proiectat
pasajul peste CF Bucureşti-Braşov; traseele propuse în etapa 1 şi 2 sunt am,plasate
pe raza comunelor Blejoi şi Păuleşti deschizând o alternativă în relaţia municipiului
Ploieşti cu DN 1, îmbunătăţind circulaţia, efectul imediat diind fluidizarea circulaţiei
şi eliminarea punctelor de conflict din zonă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Comunei Păuleşti cu
Consiliul Judeţean Prahova, în vederea realizării proiectului “Sistematizare nod de
comunicaţii rutiere între DN 1 – DN 72 – DJ 156 – Acces Municipiul Ploieşti şi zona
Parcurilor Industriale” şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind apobarea taxelor şi impozitelor
locale pentru anul 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel George, şef birou taxe şi impozite locale, buget finanţe,
contabilitate prezintă anexele proiectului de hotărâre.
Nu se aduc modificări la forma propusă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind apobarea taxelor şi impozitelor
locale pentru anul 2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor
didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primara arată că se decontează luna martie 2016 şi este vorba despre suma
de 2075 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.5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL
PĂuleşti nr.7/2016 privind vânzarea prin încredinţare directă a terenului în
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suprafaţă de 934 mp situate în domeniul privat al Comunei Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar precizează că, după cum se ştie a fost împuternicit de consiliuol local
să semneze actil de vânzare cumpărare al terenului în suprafaţă de 934 mp, prin
încredinţare direct, 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%.
Se supune la vot proiectul de de 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.
“Pentru” – 7 voturi.
Având în vedere că proiectul de hotărâre are ca obiect domeniul privat al
comunei fiind necesar votul a 2/3 din nr. total al consilierilor aflaţi în funcţie, acesta
este respins neîntrunind cvorumul necesar adoptării.
Punctul nr.6.Diverse.
Nu au loc discuţii.
Ordinea de zi fiind epuizată, şedinţa se încheie.PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Ciobanu Valentin Cristian
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CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia

