PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 17.05.2017,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 179/15.05.2017.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Primariei
Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 15 si anume : Biton
Cristian, Licsandru George, Patrascu Adrian, Matei Alexandru, Banu Adrian Virgil, NeamtIonita Anca Mihaela, Durlescu Gheorghe, Ghita Ioan, Dinca Iulian, Lupu Oana Gabriela, Stancu
Gheorghe, şi Popenciu Maria Elena.
Sunt absenţi : Botez Toader Eugen Marian, Maftei Florinela, Duma Cristian
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa Sandu Tudor – Primar , Raducea Felicia – Secretar, Dinca Daniel
George – Sef birou contabilitate, taxe si impozite locale, Ioniţă Marian, Administrator Public
comuna Păuleşti.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier Matei
Alexandru.
Dl Matei Alexandru prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Păuleşti din data de 26.04.2017.
2.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Toma
T.Socolescu, Comuna Păuleşti, care obtin rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile
naţionale/internaţionale pe obiecte de învăţământ, în anul 2017, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar dlui Jorăscu-Dinu
Alexandru,
care
a
obtinut
rezultate
deosebite
la
concursurile
sportive
naţionale/internaţionale, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor datorate bugetului local al Comunei
Paulesti, Judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului
Comertului Prahova, in iţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente contractului nr.1792/2016
de delegare a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deseurilor municipale în
zona 2 Boldeşti Scăeni, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrarea de invetitii “Amenajare Parc în
zona Sala de Sport Paulesti”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Matei Alexandru supune la vot ordinea de zi cu modificarile aduse şi este aprobată
cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 26.04.2017.
Nu au loc modificari la forma redactata si prezentată dnilor consilieri.
Dl Matei Alexandru supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Păuleşti din data de 26.04.2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din cadrul Scolii
Gimnaziale Toma T.Socolescu, Comuna Păuleşti, care obtin rezultate deosebite la olimpiadele
şi concursurile naţionale/internaţionale pe obiecte de învăţământ, în anul 2017, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă adresa nr.6134/2017 a Scolii Gimnaziale din comuna Păuleşti prin
care se arată că un nr.de 6 elevi au obţinut în cursul anului scolar 2016-2017 rezultate foarte
bune la diferitele concursuri scolare mai ales la olimpiade; menţionează că din discuţiile
purtate cu cadrele didactice reiese ca elevii nu mai vor sa se prezinte la concursuri; prin
aprobarea acestui proiect se doreşte o stimulare a elevilor; se propune recompensarea pentru
fiecare concurs cistigat în situatia in care un elev participa la mai multe concursuri.
Nu au loc alte discutii.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul Proiect de hotărâre privind premierea
elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Toma T.Socolescu, Comuna Păuleşti, care obtin rezultate
deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale/internaţionale pe obiecte de învăţământ, în
anul 2017 şi este aprobat cu unanimiatte de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar dlui JorăscuDinu Alexandru, care a obtinut rezultate deosebite la concursurile sportive
naţionale/internaţionale, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dna Raducea Felicia mentioneaza că se modifica proiectul in sensul ca se aproba
premierea dlui Jorascu pentru activitatea sportiva depusa.
Dl primar arată că printre alte competiţii sportive, în anul 2017, perioada 1.04.2017 –
30.04.2017, acesta a participat la consursul de ultramaraton S 24 H proba de 48 ore, alergând
în acest interval distanţa de 1156 KM, probă la care a ieşit pe primul loc rezultatul dând
posibilitatea concurentului de a participa la etapa finală a concursului ce va avea loc în oraşul
Timişoara în perioada 22-24.09.2017; dl Jorăscu-Dinu Alexandru participă la competiţiile
sportive în mod independent, nefiind înscris în nicio structura sportivă asociativă; propune
acordarea sumei de 1000 lei net.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind premierea dlui JorăscuDinu Alexandru, care a obtinut rezultate deosebite la concursurile sportive
naţionale/internaţionale şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor datorate bugetului local
al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele
Registrului Comertului Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel arată că este vorba despre o societate radiată din Registrul Comertului,
legislatia permite scaderea din evident taxeelor şi impozitelor.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind stingerea debitelor
datorate bugetului local al Comunei Paulesti şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente contractului
nr.1792/2016 de delegare a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deseurilor
municipale în zona 2 Boldeşti Scăeni, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta adresa SC ROSAL GRUP SA prin care se solicită modificarea tarifului
pentru desfăşurarea activităţii specifice serviciului de salubrizare; aceasta este motivată de

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de
1.02.2017 la suma de 1450 lei şi de tariful de depozitare a deseurilor menajere şi similar în
rampa ecologică Boldeşti Scăeni a fost majorat de la 59,92 lei/tonă la 69,58 lei/tonă, fără TVA;
Dl Durlescu Gheorghe arata ca marirea de prêt este ilegala pentru ca in contractul pe
care oamenii l-au semnat se mentioneaza ca pretul nu se mareste.
Dna Raducea Felicia arată că în contractul de delegare a gestiunii SC Rosal se obliga sa
nu mareasca pretul; pretul a fost criteriu de departajare la licitatie; considera ca asociatia a
greşit licitatia pt.ca nu s-a avut în vedere şi pretul la rampă; marirea de prêt este ilegală.
Dșl primar arata ca pretul trebuie marit; daca societatea nu va putea functiona exista
riscul sa nu mai aiba cine aduna gunoiul din localitate si atunci cine va fi responsabil?; in
present oricum sunt discutii in comuna ca societatea nu face fata obligatiilor contractuale;
sunt strazi pe care nu ajunge sa ridice gunoiul in ziua programata; din telefoanele primite de la
localnici rezulta ca déjà facturile sunt incarcate cu taxa de mediu; daca se va relua licitatia va
dura aproximativ 3 luni, perioada in care cine va ridica gunoiul?
Se supune la vot proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor aferente
contractului nr.1792/2016 de delegare a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer
a deseurilor municipale în zona 2 Boldeşti Scăeni și este aprobat cu 11 voturi ,,pentru,, si 1 vot
,,abtinere,, - dl Durlescu Gheorghe.
Punctul nr.6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru lucrarea de invetitii “Amenajare Parc în zona Sala de Sport Paulesti”,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arata ca localitatea Păuleşti promovează imaginea unui potenţial reper
turistic în judetul Prahova, prin transformările pe care le-a angajat. In linia acestui demers se
înscrie şi intenţia de a amenaja zona sălii de sport din Parcul Păuleşti.
Nu au loc alte discutii.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru lucrarea de invetitii “Amenajare Parc în zona Sala de Sport Paulesti” şi este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizata sedinta se incheie.
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