PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa extraordinara a Consiliului Local Păulești din data de
25.08.2016, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.268/22.08.2016.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul
Primăriei Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 11 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 şi Stancu Gheorghe
Sunt învoiţi dnii Banu Adrian Virgil, Maftei Florinela, Dincă Iulian şi Ghiţă Ioan.
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa dl Sandu Tudor – Primar, dl Dinca Daniel George – Sef birou
contabilitate , taxe si impozite locale.
Președintele de ședință ales este dl Matei Alexandru.
Dl Matei Alexandru prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Păuleşti şi al
Clubului sportive Păuleşti, în luna august 2016, iniţiator Primar Sandu Tudor.
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în consiliul de
administraţie al Scolii Gimnaziale cu cl.I-VIII Arh.Toma Socolescu, Comuna Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Diverse.
Dl Matei Alexandru supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate
de voturi.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei
Păuleşti şi al Clubului Sportiv Păuleşti, în luna august 2016, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl Dincă Daniel, sef birou compartiment buget finanţe, contabilitate, taxe şi
impozite locale, prezintă capitolele şi sumele care fac obiectul rectificării bugetare aşa
cum sunt prevăzute în raportul de specialitate pe care toţi consilerii l-au primit.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Comunei Păuleşti şi al Clubului Sportiv Păuleşti, în luna august 2016 şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în
consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale cu cl.I-VIII Arh.Toma Socolescu, Comuna
Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
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Dl primar prezintă adresa nr.1066/2016 a Scolii Gimnaziale Arh.Toma Socolescu
prin care se solicit desemnarea unui reprezentat al primarului şi a 2 reprezentanti ai
consiliului local în consiliul de administratie al scolii.
Se fac propuneri pentru reprezentantii consiliului local:
Dl Duma Cristian îl propune pe dl viceprimar.
Dl Durlescu Gheorghe o propune pe d-na Maftei Florinela
Dl viceprimar îl propune pe dl Duma Cristian.
Se supune la vot propunerea dlui Duma Cristian şi este respinsă cu unanimitate
de voturi.
Se supune la vot propunerea dlui Durlescu Gheorghe şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Se supune la vot propunerea dlui viceprimar şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Astfel, reprezentanţii Consiliului Local Păuleşti în Consiliul de Administraţie al
Scolii Gimnaziale Arh.Toma Socolescu, sunt Maftei Florinela şi Duma Cristian.
Punctul nr.3. Diverse
Dl primar prezintă cererea nr.11237/9.08.2016 a dlui Dragomir N.Constantin,
care, în calitate de absolvent al Scolii Populare de Artă, solicită sprijin financiar din
partea consiliului local pentru a putea dota cu instrumente muzicale, chitară şi orgă o
echipă de copii pe care să-i înveţe să cânte la aceste instrumente.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi amânarea luării unei
decizii.
Dl Stancu Gheorghe solicit luarea măsurilor cu privire la câinii vagabonzi şi furtul
din locuinţe.
Dl Durlescu Gheorghe întreabă dacă procesele verbale ale consiliului local nu se
mai postează pe site-ul primăriei pentru că a cautat procesuil verbal din data de
28.01.2016 şi nu este; solicit relaţii despre comisia de analiză a contractelor de
concesiune/închiriere a bunurilor proprietatea publică sau privată a comunei.
Ordinea de zi fiind epuizată, sedinţa se încheie.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Consilier local - Matei Alexandru

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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