PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 26.09.2017,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 317/21.09.2017.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Centrului
Cultural Arh.Toma T.Socolescu.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri locali din totalul de 15 si anume :
Biton Cristian, Licsandru George, Patrascu Adrian, Matei Alexandru, Neamt-Ionita Anca
Mihaela, Durlescu Gheorghe, Ghita Ioan, Dinca Iulian, Lupu Oana Gabriela, Stancu
Gheorghe, Popenciu Maria Elena, Duma Cristian, Banu Adrian Virgil, Dobromir Adrian.
Este învoita dna Maftei Florinela.
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa Sandu Tudor – Primar, Răducea Felicia – Secretar UAT
Păuleşti, Dinca Daniel George – Sef birou contabilitate, taxe si impozite locale,
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier
Stancu Gheorghe.
Dl Stancu Gheorghe prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Păuleşti din data de 26.07.2017 şi şedinţa ordinară din data de
31.08.2017.
2.Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei Clubului
Sportiv Găgeni, în anul 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, luna septembrie
2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Diverse.
Dl primar propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind
acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei Clubului Sportiv Găgeni, în anul 2017 şi
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a Statului de Functii în
cadrul Primăriei Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de cumpărare a unor bunuri ce
aparţin SC Petroconsult Invest SRL, iniţiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Găgeni,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor, persoane fizice, datorate la bugetul
comunei Păuleşti, judeţ Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru stabilirea
redevenţei în vederea concesionării imobilului cu nr.cad.28291 (teren şi constructii),
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Stancu Gheorghe supune la vot ordinea de zi cu modificările propuse 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 26.07.2017 şi şedinţa ordinară din data
de 31.08.2017.

Dl Dincă Iulian solicită corectarea punctului nr.7 din procesul verbal încheiat în
sedinţa din data de 31.08.2017 respectiv faptul că propunerea dlui Dobromir Adrian a
obtinut 11 voturi “împotrivă” şi 3 voturi “pentru”, aceasta fiind respinsă întrucât nu a
obţinut cvorumul necesar adoptării.
Se supune la vot punctual nr. 1, cu modificările aduse şi este aprobat cu unanimitate
de voturi.
Punctul nr.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, luna
septembrie 2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel, Sef birou contabilitate, taxe si impozite locale prezintă capitolele şi
sumele care fac obiectul rectificării; precizează că fată de situaţia comunicată dnilor
consilieri au intervenit câteva modificări; în primul rând s-a primit de la finanţe fisa cu
indicatori.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
local, luna septembrie 2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a Statului de
Functii în cadrul Primăriei Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că, Frâncu Georgian, personal contractual, si-a dat demisia din
functia de muncitor; s-a solicitat avizul de la ANFP cu privire la modificarea structurii
functiei respective din funcţie contractuală în funcţie publică, s-a primit Avizul ANFP nr.
46958/2017 motiv pentru care este nevoie de aprobarea organigramei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a Statului
de Functii în cadrul Primăriei Comunei Păuleşti şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de cumpărare a unor
bunuri ce aparţin SC Petroconsult Invest SRL, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar menţionează că prin HCL Păuleşti nr.92/2017 s-a însuşit de către consiliul
local raportul de evaluare a unor bunuri ce apartin SC Petroconsult Invest SRL şi pe care
Comuna Păuleşti intenţionează să le achiziţioneze; comisia formată din Primar,
Viceprimar, Secretar, Sef birou contabilitate şi Duma Cristian au procedat la negocierea
pretului de cumpărare şi suma finală este de 137700 lei fără TVA; astfel se supune atenţiei
consiliului local însuşirea procesului verbal de negociere precum şi cumpărarea suprafetei
de 2550 mp teren şi constructii după cum urmează : casă pompe, castel apă, rezervor apă
aerian, rezervor semiîngropat, put forat şi împrejmuire.
Dl Duma Cristian precizează că a fost la faţa locului; achiziţia este una bună pentru
comună.
Dl primar precizează că locaţia este una care va aduce foarte repede bani la bugetul
local pentru deja sunt investitori care vor să închirieze pentru amplasarea unor antene.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului de cumpărare a
unor bunuri ce aparţin SC Petroconsult Invest SRL şi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei
Găgeni, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă nota de fundamentare; se propune acordarea sumei de 10350 lei
Parohiei Găgeni, suma reprezentând lucrări de închidere cu tâmplărie de termopan a
pridvorului bisericii ortodoxe din satul Găgeni; se mandatează primarul comunei pentru
semnarea contractului de cofinanţare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
Parohiei Găgeni şi este aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind stingerea debitelor, persoane fizice,
datorate la bugetul comunei Păuleşti, judeţ Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Danaiel arată că defunctul Mănescu Titi este înregistrat în evidenţele fiscale
ale Primăriei Păuleşti cu un debit în suma de 5070 lei reprezentând diverse amenzi;
precizează că organul fiscal a emis somatii şi titluri executorii, dar contribuabilul nu
figurează cu buniri mobile şi imobile în proprietate; deasemeni nu a avut conturi deschise
la bancă; debitele reprezentând amenzi nu pot trece succesorilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stingerea debitelor, persoane fizice,
datorate la bugetul comunei Păuleşti, judeţ Prahova şi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru
stabilirea redevenţei în vederea concesionării imobilului cu nr.cad.28291 (teren şi
constructii), iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că în satul Cocoşeşti, exista un imobil, teren si constructie, pe care
primăria intenţionează sa-l scoată la licitatie publică; în present constructia are destinatie
de spatiu commercial; având în vedere că imobilul face parte din domeniul privat al
comunei, pentru următoarea şedinţă a consiliului local se va initia proiect de hotărâre
privind trecerea imobilului din domeniul privat în domeniul public al comunei Păuleşti în
vederea concesionării; în opinia evaluatorului dna ing.Verdeş Mihaela Viorica, membru titular
ANEVAR, valoarea de piaţă estimată a terenului este de 13400 euro echivalent a 61613 lei iar a
constructiei este de 11845 euro echivalent a 54465 lei; rezultă o valoare totală de 25200 euro
echivalent a 115870 lei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare
pentru stabilirea redevenţei în vederea concesionării imobilului cu nr.cad.28291 (teren şi
constructii) şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.8 Diverse
1.Dl primar aduce la cunoştinţa consiliului local adresa nr.H2-2/1934 din
14.09.2017, înregistrată la Primăria Păuleşti sub nr. 13475/25.09.2017, a Ministerului
Afacerilor Externe, Direcţia Tratate Internaţionale cu privire la modificările ce trebuiesc
avute în vedere la proiectul de hotărâre privind înfrăţirea Comunei Păuleşti, judet Prahova
cu Comuna Păuleşti, din raionul Călăraşi din republica Moldova.
2.Dl primar prezintă raportul nr. 12893/14.09.2017 al Compartimentului
Asistenţă Socială cu privire la aprobarea de către consiliul local a ajutoarelor pentru gaze
naturale, energie electrică şi combustibil solid sau petrolier peste tranşele şi cuantumurile
prevăzute de legislaţia în vigoare, şi care vor fi suportate din bugetul local.
Dl primar menţionează cu în bugetul local nu sunt prevăzuti bani.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi respingerea acordării de
ajutoare pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibil solid sau petrolier peste
tranşele şi cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
3.Dl primar prezintă cererea nr.12689/11.09.2017 a dnei Negru Maria Gabriela
prin are solicit initierea de către Comuna Păuleşti a lucrării “PUZ – Introducere teren în
intravilan pentru zonă locuinţe şi funcţiuni complementare în comuna Păuleşti, sat Găgeni,
tarla 20”.
Petenta araă că toate cheluielile ocazionate de elaborarea, avizarea şi aprobarea
documentaţiei vor fi suportate de dumeaei.
Se supune la vot solicitarea dnei Negru Maria Gabriela şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.

4.Dl primar prezintă cererea nr.12895/14.09.2017 a dnilor Grigore Vasilica,
Stefănescu Monica şi Arvatu Aron prin care solicită pietruirea drumului aferent imobilelor
construite în Tarla 14, sat Păuleşti.
Se supune la vot şi se aprobă cu uanimitate de voturi ca solicitarea petenţilor să fie
avută în vedere la fundamentarea bugetului local al comunei Păuleşti pentru anul fiscal
2018.
5.Dl primar prezintă cererea nr.12894/14.09.2017 a dnilor Grigore Vasilica,
Stefănescu Monica şi Arvunescu Aron prin care solicită extinderea reţelei electrice în zona
Tarla 14 sat Păuleşti.
Se supune la vot şi se aprobă cu uanimitate de voturi ca solicitarea petenţilor să fie
avută în vedere la fundamentarea bugetului local al comunei Păuleşti pentru anul fiscal
2018.
6.Dl primar prezintă cererea nr.10993/7.08.2017 a dlui Dumitrescu Mihai Florian
din municipiul Ploieşti, proprietar al unui imobil în satul Păuleşti nr.1119 E, prin care
solicită racordul (extinderea ) reţelei de canalizare şi asfaltarea drumului de acces până la
locuinţa personală.
Se supune la vot şi se aprobă cu uanimitate de voturi ca solicitarea petentului să fie
avută în vedere la fundamentarea bugetului local al comunei Păuleşti pentru anul fiscal
2018.
7. Dl primar prezintă cererea nr.12572/8.09.2017 a dnilor Belea Dragoş-Ionut,
Rădoi Mihaela, Laget Milena, Ghiţă Cristian, prin care solicită extinderea reţelei de gaze
natural.
Se supune la vot şi se aprobă cu uanimitate de voturi ca solicitarea petenţilor să fie
avută în vedere la fundamentarea bugetului local al comunei Păuleşti pentru anul fiscal
2018.
8.Dl primar prezintă adresa nr.171/15.09.2017, înregistrată la Primăria Păuleşti
sub nr. 12957/15.09.2017 prin care notifică Primăria Comunei Păuleşti şi Consiliul Local
Păuleşti cu privire la intenţia de modificare a conditiilor, datelor stării şi dotării tehnice a
sistemului public de alimentare cu apă a comunei Păuleşti, în vederea funcţionării tehnicoeconomice în conditii de eficienţă maximă.
Se supune la vot şi se aprobă cu uanimitate de voturi ca solicitarea petenţilor să fie
avută în vedere la fundamentarea bugetului local al comunei Păuleşti pentru anul fiscal
2018.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Stancu Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia

