PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 28.06.2017,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 207/23.06.2017.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Primariei
Comunei Păuleşti.
La şedinţă participă un număr de 13 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, şi Popenciu
Maria Elena, Maftei Florinela, Duma Cristian
Este învoit dl Banu Adrian Virgil.
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 Duma
Cristian.
Dl Duma Cristian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Păuleşti din data de 31.05.2017.
2.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor
speciale pentru anul fiscal 2018, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.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.
4.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie a imobilului ce aparţine
domeniului privat al comunei Păuleşti în vederea amenajării unei farmacii în satul Păuleşti,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru
„Extindere retele de distribuţie energie electrică Comuna Păuleşti, sat Găgeni, Tarla 20 Zona
Leonard, judeţ Prahova”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru
„Extindere retea distributie a energiei electrice şi reţea de iluminat public, strada Zootehniei,
Comuna Paulesti, judet Prahova”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru
„Racordare canalizare Sala de Sport, Comuna Paulesti”, judet Prahova, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
8.Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi şi dicutarea acestora după punctul nr.7,
a următoarele proiecte de hotărâre:
-Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul
privat al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
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-Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului comunei Păuleşti să semneze
Actul aditional nr. 2 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup
S.A. si introducerea taxei de mediu in tarifele pentru activitatea de colectare separată și
transport separat al deșeurilor municipale, conform adresei Ministerului Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Directia Generala Programe
Europene Infrastructura Mare - Directia Gestionare POS Mediu nr. 31958/19.06.2017,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de desmembrare a unui
imobil aflat în domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
stabilirea funcţiilor publice în cadrul Primăriei Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Se supune la vor ordinea de zi cu modificările aduse şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.1. Dl Duma Cristian prezintă spre aprobare procesul verbal încheiat în
şedinţa ordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 31.05.2017.
Nu se aduc modificări la forma redactată şi prezentată a procesului verbal.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
Păuleşti din data de 31.05.2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2018, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel George prezintă tabloul cu valorile impozabile, cotele, nivelurile
impozitelor şi taxelor locale, taxele special şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se
ajustează, după caz de catre consiliul local; menţionează că toţi consilierii au primit tabloul
odată cu convocatorul sedinţei.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2018 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. 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 George mentionează că în afara Sc Dimboviceanu Răzvan SL, cu suma
de 20,54 lei, SC Niloti Prodcom SRL, cu suma de 62,17 lei a mai fost identificată şi SC Baati
Cuore, cu suma de 59,52 lei; aceste societăţii fiind radiate din evidenta registrului comertului
pot fi scăzute din fisele analitice ale primăriei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stingerea debitelor datorate bugetului
local al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele
Registrului Comertului Prahova şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie a imobilului ce
aparţine domeniului privat al comunei Păuleşti în vederea amenajării unei farmacii în satul
Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
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Dl primar arată că prin contractul de închiriere nr.11629/6.12.2015, imobilul format
din constructie în suprafaţă de 82,31 mp, teren aferent în suprafaţa de 192 mp, aflat în
domeniul privat al comunei Păuleşti a fost închiriat SC FARMIZ SRL în vederea amenajării unei
farmacii.
In prezent contractul de închiriere a ajuns la termen, imobilul fiind liber de
sarcini şi poate fi închiriat; se va păstra destinaţia de farmacie.
Se supune la vot propunerea de scoatere la licitatie publică a imobilului cu
nr.cad,13805 şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se fac propuneri pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor.
Dl primar propune:
-Ionita Marian, tituar, Manea Elena Simona, supleant;
-Gheorghe Ramona Georgiana, titular, Deaconu Olguta Madalina, supleant.
-Raducea Felicia, titular, Tobos Mariana Florentina, supleant.
Dna Neamt Ionita Anca Mihaela propune pe Biton Cristian, titular şi pe Maftei
Flolrinela, supleant.
Dl Biton Cristian propune pe Duma Cristian, titular şi Licsandru George, supleant.
Se supun la vot propunerile pentru comisia de evaluare a ofertelor şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Se fac propuneri pentru constituirea comsiei de soluţionare a contestaţiilor.
Dl primar propune:
-Dincă George Daniel, titular, Budascu Andreea Steluta, supleant.
Popenciu Maria Elena propune:
-Matei Alexandru, titular, Neamt Ioniţă Anca Mihaela, supleant.
Dl Matei Alexandru propune:
-Popenciu Maria Elena, titular, Stancu Gheorghe, supleant.
Se supun la vot propunerile pentru comisia de soluţionare a contestatiilor şi este
aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice
pentru „Extindere retele de distribuţie energie electrică Comuna Păuleşti, sat Găgeni, Tarla 20
Zona Leonard, judeţ Prahova”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că urmare a introducerii în intravilan a mai multe zone din localitate,
care până atunci se aflau în extravilanul acesteia, numărul autorizatiilor de contruire a crescut
şi implicit au crescut şi solicitătile de extindere a retei de destribuiţie a energiei electrice în
zonele in care aceasta nu există.
Se supune la vot proictul de hotatâre privind aprobarea documentaţiei tehnico
economice pentru „Extindere retele de distribuţie energie electrică Comuna Păuleşti, sat
Găgeni, Tarla 20 Zona Leonard, judeţ Prahova” şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice
pentru „Extindere retea distributie a energiei electrice şi reţea de iluminat public, strada
Zootehniei, Comuna Paulesti, judet Prahova”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că motivele penetru care s-a iniţiat proiectul de hotărâre sunt similare
cu cele de la punctul nr.5.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico
economice pentru „Extindere retea distributie a energiei electrice şi reţea de iluminat public,
strada Zootehniei, Comuna Paulesti, judet Prahova” şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice
pentru „Racordare canalizare Sala de Sport, Comuna Paulesti”, judet Prahova, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar mentionează că sala de sport este bun aflat in domeniul public al comunei;
având în vedere că în zonă există reţeaua de canalizare a comunei Păuleşti, prin proiectul de
hotărâre supus aprobării se doreste racordarea acesteia la canalizarea existentă; racordarea la
utilităţi a constructiei sunt în sarcina comunei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico
economice pentru „Racordare canalizare Sala de Sport, Comuna Paulesti” şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în
domeniul privat al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că terenul in suprafaţă de 313 mp, având nr.cad.28156, face parte din
domeniul public al comunei Păuleşti, fiind dezmembrat din suprafaţă totală de 4768 mp
conform actului de lotizare nr. 2436/14.09.2016., în zona denumită popular “la căminul
cultural din satul Păuleşti”; pe teren se află construcţia C4 – baracă metalică, în suprafaţă
construită de 81 mp, anul dării în folosinţă 1980 şi construcţia C5 – centrală termică, anul dării
în folosinţă 1980, acestea fiind proprietatea SC STEF SRL conform facturilor fiscale seria
PHFFED nr.00222/1.06.2012 şi seria PHAFED nr.0000743/22.10.2013.
Terenul este situat în intravilanul comunei Păuleşti, sat Păuleşti, Tarla 11 Parcelele Cc
1259, A 1259/1, Cc 1260, Cc 1261 şi figurează înscris în inventarul domeniului public al
comunei Păuleşti, anexa 69 la HG nr.1359/2001 privind Inventarul bunurilor aflate în
domeniul public al comunei Păuleşti, poz.6,7,8,20 şi 21.
Prin proiectul supus aprobării se propune trecerea suprafeţei de 313 mă teren, nr.cad.
28156, din domeniul public în domeniul privat al comunei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public
în domeniul privat al comunei Păuleşti si este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.9.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului comunei Păuleşti
să semneze Actul aditional nr. 2 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C.
Rosal Grup S.A. si introducerea taxei de mediu in tarifele pentru activitatea de colectare
separată și transport separat al deșeurilor municipale, conform adresei Ministerului
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Directia Generala
Programe Europene Infrastructura Mare - Directia Gestionare POS Mediu nr.
31958/19.06.2017, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă adresele ADI Parteneriatul pt.Managementul Deseurilor Prahova şi
ale SC Rosal Grup SA prin care se solicită introducerea taxei de mediu în tariful aprobat;
pentru a vota în cadrul asociatiei este nevoie de imputernicire din partea consiliului local.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului comunei
Păuleşti să semneze Actul aditional nr. 2 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor
Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si introducerea taxei de mediu in tarifele pentru activitatea de
colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, conform adresei Ministerului
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Directia Generala
Programe Europene Infrastructura Mare - Directia Gestionare POS Mediu nr.
31958/19.06.2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de
desmembrare a unui imobil aflat în domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar prezinta nota de fundamentare; suprafata de 9821 mp teren a fost
desmembrată din suprafata totală de 32.300 mp teren înscris în inventarul bunurilor aflate în
domeniului public al Comunei Păuleşti, anexa nr.69 la HG nr.1359/2001, poz.34 (Parc
Păuleşti).
Prin H.C.L. Păuleşti nr. 43/2.06.2014 s-a aprobat trecerea din domeniul public în
domeniul privat al comunei Păuleşti a imobilului – teren în suprafaţă de 9821 mp situat în
Tarla 19, Parcela Cc 644 iar prin HCL Păuleşti nr.44/2.06.2017s-a aprobat transmiterea
acestuia în folosinţă gratuită către S.C. C.N.I.-SA pentru realizarea obiectivului de investiţii
Sala de sport Scolară, pe perioada executării lucrărilor; având în vedere că sala de sport este
recepţionată, este inscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public este nevoie ca si
terenul să fie transferat înapoi în domeniul public; deasemeni, pentru o mai bună administrare
a terenului se propune desmembrarea acestuia în două loturi asfel:
-Lotul nr.1 – 5251 mp , nr.cad.28595 şi constructia C1-Sala de sport scolară, parter, suprafaţă
construită 1034 mp, anul constructiei 2016.
-Lotul nr.2 – 4570 mp, nr.cad.28596
In prezent documentaţia de desmembrare este avizată de OCPI Prahova.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de
desmembrare a unui imobil aflat în domeniul public al comunei Păuleşti şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru stabilirea funcţiilor publice în cadrul Primăriei Comunei Păuleşti, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă referatul compartimentului Resurse Umane; prin proiectul
prezentat se actualizeaza organigrama şi statul de funcţii pentru că dna ing.Rusină Stefania a
plecat prin transfer la Primăria Băicoi, postul devenind vacant şi se propune transformarea
postului vacant din cadruil compartimentului registru agricol din debutant în asistent.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru stabilirea funcţiilor publice în cadrul Primăriei Comunei Păuleşti şi este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Punctul - Diverse.
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1.Dl primar prezintă cererea nr.8374/16.06.2017 a numiţilor Dinescu Elena, Zidaru
Elena, Zidaru Vasile, Zidaru Floarea, din comuna Păuleşti prin care se solicită extinderea
retelei de gaze naturale pe strada dumnealor.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi realizarea investitiei, in limita
fondurilor aprobate prin buget;cererea va fi comunicată compartimentului achiziţii publice
din cadrul Primariei Paulesti.
2.Dl primar prezintă cererea nr.7962/12.06.2017 prin care numitii Patulea MariusTiberiu şi Patulea Iulia Elena din comuna Păuleşti solicită extinderea retelei de gaze naturale
pentru a se putea asigura racordarea locuintei proprietate personală la reteaua de gaze.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi realizarea investitiei, in limita
fondurilor aprobate prin buget; cererea va fi comunicată compartimentului achiziţii publice
din cadrul Primariei Paulesti.
3.Dl primar prezintă cererea nr.8304/15.06.2017 prin care Valentin Enache, Preot
Paroh Parohia Păuleşti solicită sprijin financiar pentru repararea acoperisului capelei; cererea
va fi comunicată compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei.
Se supune la vot şi solicitarea preotului Valentin Enache este aprobată cu unanimitate
de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizata sedinta se incheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Duma Cristian

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Felicia Raducea
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