PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de
12.12.2016, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 446/8.12.2016.
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 15 în funcţie
si anume : Duma Cristian, Popenciu Maria Elena, Licsandru George, Biton Cristian,
Matei Alexandru, Banu Adrian Virgil, Stancu Gheorghe, Dincă Iulian, Ioniţă Anca
Mihaela, Durlescu Gheorghe, Botez Toader Eugen Marian, Ghita Ioan.
Sunt învoiţi Lupu Oana Gabriela, Maftei Florinela, Patrascu Adrian.
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 ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păuleşti,
luna decembrie 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice,
anul 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Diverse.
Dl Stancu Gheorghe supune la vot ordinea de zi şi aceasta este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Păuleşti, luna decembrie 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel George , Sef birou Buget finanţe, contabilitate, taxe şi impozite
locale, prezintă referatul nr.17214/9.12.2016 al compartimentului; prezintă
modificările din sectiunea venituri şi secţiunea cheltuieli; la secţiunea cheltuieli se fac
modificări la capitolul admnistratie locale, transferuri din bugetul de stat către bugetul
asigurărilor sociale, politie locală, învăţământ preşcolar, învăţământ primar, camine
cultural, întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agreement,
alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei, asistenţă social în caz de
invaliditate, alimentare cu apă, iluminat public şi electrificări rurale, canalizare şi
tratare ape reziduale, drumuri şi poduri, celelalte prevederi bugetare ramânând
neschimbate.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Păuleşti, luna decembrie 2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a
functiilor publice, anul 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă referatul nr.17087/7.12.2016 al compartimentului Resurse
Umane; planul cuprinde informaţii despre numărul de funcţii publice din cadrul
primăriei şi cum vor evolua ele în anul următor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a
functiilor publice, anul 2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Diverse:
Dl primar aduce la cunoştinţă că din luna ianauarie 2017 trebuie prezentat la
contabilitatea primăriei procesul verbal al şedinţelor pe comisiii ale consiliului local,
altfel nu se va plăti indemnizaţia aferentă şedinţei; este datoria secretarului de comisie
să ţină legătura cu contabilul sau secretarul primăriei.
Dl Stancu Gheorghe atrage atenţia colegilor că ar fi bine să fie prezenţi la toate
şedinţele, fie ele pe comsie, fie în plen; atunci când sunt probleme mai grele pe ordinea
de zi unii consilieri nu mai vin la şedinţă.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local – Stancu Gheorghe

CONTRASEMNAZĂ
Secretar – Răducea Felicia
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