PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 31.05.2017, convocată
prin Dispoziţia Primarului nr. 190/26.05.2017.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din Centrului Cultural
Arh.Toma T.Socolescu Paulesti.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri locali din totalul de 15 si anume : Biton
Cristian, Licsandru George, Patrascu Adrian, Matei Alexandru, Banu Adrian Virgil, Neamt-Ionita
Anca Mihaela, Durlescu Gheorghe, Ghita Ioan, Dinca Iulian, Lupu Oana Gabriela, Stancu Gheorghe,
şi Popenciu Maria Elena, Maftei Florinela, Duma Cristian
Este absent : Botez Toader Eugen Marian,
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.
Inainte de desfăşurarea lucrărilor cuprinse în ordinea de zi dl primar aduce la cunoştinţa
consiliului Ordinul nr.141/15.05.2017 al Prefectului Judeţ Prahova privind constatarea încetării,
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dlui Botez
Marian, membru în Consiliul Local al Comunei Păuleşti.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl consilier Biton
Cristian care este şi viceprimarul comunei.
Dl Biton Cristian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Păuleşti din data de 17.05.2017.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Paulesti ca urmare a infiintarii unei functii publice de
executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului
Administratie publica locala, registrul agricol, initiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei suprafetei de 1373 mp teren, avind
nr.cad.28568, initiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei ,,PUZ-Extindere intrav ilan
(S=19206,24 mp) zona locuinte si functiuni complementare si parcelare pentru ansamblu
rezidential (Sst=20564,88 mp) in comuna Paulesti, sat Paulesti, nr.cad.25092-25112,2433 tarla
12, 12/1 parcelele A 610/1-3, De 612, De 613, de 614/26, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind acolarea
unei sume de bani pentru susţinerea financiară a unei manifestări, artistice, sportive, educative şi
de recreere organizate cu ocazia zilei de 1 Iunie-Ziua Internaţională a copilului”, iniţiator Primar
Sandu Tudor.
Dl Biton Cristian 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
extraordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 17.05.2017.
Nu au loc modificări la forma redactată.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Păuleşti din data de 17.05.2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii
ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Paulesti ca urmare a infiintarii unei functii

publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului
Administratie publica locala, registrul agricol, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă adresa nr.5667/3.04.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţ Prahova prin
care se comunică nr.maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul UATC Păuleşti; în present
primăria functionează cu un nr.de 40 posturi, prin adresa mai sus mentionata stabildu-se un
nr.maxim de 41; astfel, s-a solicitat avizul ANFP pentru înfiinţarea unui post de functie publica de
executie in cadrul compartimentului registru agricol şi s-a emis avizul nr.23339/2017; urmare
obţinerii avizului ANFP s-a initiat proiectul de hotărâre de mai sus.
Nu au loc alte discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de
functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Paulesti ca urmare a infiintarii unei
functii publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul
compartimentului Administratie publica locala, registrul agricol şi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.3.Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei suprafetei de 1373 mp
teren, avind nr.cad.28568, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă cererea nr.6198/8.05.2017 prin care numitii Anastasescu Mihai,
Anastasescu Emilia, Danescu Constantin şi Danescu Petruta solicit acceptarea donaţiei suprafetei
de 1373 mp situată în Tarla 37 Parcela A 795, in vederea extinderii drumului exitent De 793.
Nu au loc alte discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind acceptarea donatiei suprafetei de 1373 mp
teren, avind nr.cad.28568 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei ,,PUZ-Extindere
intravilan (S=19206,24 mp) zona locuinte si functiuni complementare si parcelare pentru
ansamblu rezidential (Sst=20564,88 mp) in comuna Paulesti, sat Paulesti, nr.cad.2509225112,2433 tarla 12, 12/1 parcelele A 610/1-3, De 612, De 613, de 614/26, initiator Primar
Sandu Tudor.
Dl primar prezinta raportul nr.4250/2017 al compartimentului urbanism precum şi
Avizul Unic nr. nr.2313/14.12.20162017 al Consiliului Judetean Prahova, Comisia Tehnica de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Prahova; beneficiarul este SC Virsal System SRL”
Se supune la vot proiectul de hotarâre privind aprobarea documentatiei ,,PUZ-Extindere
intravilan (S=19206,24 mp) zona locuinte si functiuni complementare si parcelare pentru
ansamblu rezidential (Sst=20564,88 mp) in comuna Paulesti, sat Paulesti, nr.cad.2509225112,2433 tarla 12, 12/1 parcelele A 610/1-3, De 612, De 613, de 614/26 şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru susţinerea
financiară a unei manifestări, artistice, sportive, educative şi de recreere organizate cu ocazia zilei
de 1 Iunie-Ziua Internaţională a copilului”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar propune organizarea cu ocazia zilei de 1 iunie – Ziua Internaţională a copilului,
organizarea unor manifestări artistice, sportive, educative şi de recreere în parcul din satul
Păuleşti; manifestările vor avea loc în data de 17 şi 18 iunie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru
susţinerea financiară a unei manifestări, artistice, sportive, educative şi de recreere organizate cu
ocazia zilei de 1 Iunie-Ziua Internaţională a copilului” şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.6.Diverse.

1.Dl primar prezinta adresa nr.87/26.04.2017 a SC Pama SRL, înregistrată la Primăria
Păuleşti sub nr.5612/26.04.2017 privind intenţia de modificare a condiţiilor, datelor, stării şi
dotării tehnice a sistemului public de alimentare cu apă a comunei Păuleşti, Prahova, în vederea
funcţionării tehnico-economice in condiţii de eficientă maximă.
Dl Pătraşcu Adrian propune întocmirea unui program de mentenanţă.
Dl primar menţionează că pentru anul acesta sunt alocate deja fonduri pentru construirea
unui rezervor în satul Găgeni precum şi a unui foraj în satul Păuleşti; aceste două investiţii se
regăsesc şi in propunerea SC Pama SRL; arată că SC magnolia SRL intenţionează că doneze
comunei putul de apă.
2.Dl primar prezintă adresa nr.707/16.05.2017, înregistrată la Primăria Păuleşti sub nr.
6781/17.05.2017, Scolii Gimnaziale Toma T.Socolescu Comuna Păuleşti prin care anunţă faptul
că începând anul şcolar 2017-2018, în Scoala Gimnazială Vlad Musatescu Găgeni se va organiza
programul afterschool pentru elevii din clasele primare în colaborare cu Asociaţia părinţilor
ProScoala Găgeni.
Dl primar îi roagă pe dnii consilieri să vorbească cu părinţii copiilor şi să încerce să-i
convingă să-şi înscrie copii la soala din comuna; săle prezinte avantajele unei asemenea opţiuni.
3.Dl primar prezintă cererea nr.7197/25.05.2017 a dlui Nitu Alexandru Adrian, prin care
se solicită aprobare pentru organizarea concursului de ciclism „Livada cu cireşi”, ediţia a 4, în
comuna Păuleşti; punct de plecare va fi tot terenul comunei Păuleşti aflat între strada Bisesricii şi
terenul de footbal; se solicită din partea primăriei suma de 3000 lei; arată că organizarea
evenimentului în comuna Păuleşti nu poate reprezenta decât publicitate pozitivă pentru
localitate.
Se supune la vot, şi cu unanimitate de voturi, se aprobă atât organizarea competiţiei în
comuna Păuleşti cât şi alocarea fondurilor necesare.
4.Dl primar prezintă cererea nr.7497/30.05.2007 a dlui Zamfirescu Cristian, reprezentant
SC Farmiz SRL prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere nr.11629/6.12.2012.
Dna Răducea Felicia prezintă contractul de închiriere; acesta a fost întocmit pentru o
perioada de 3 ani, a fost prelungit o data; conform clauzelor contractuale prelungirea trebuia
solicitată cu 4 luni inainte de expirarea duratei; cererea nu este făcută în termen;
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi demararea procedurii de închiriere
prin licitaţie publică prin compartimentul achizii publice al primăriei; deasemeni se aprobă cu
unanimitate de voturi ca până la finalizarea procedurii de licitaţie şi semnarea unui nou contract
pentru locaţia respectivă, societatea să fie lăsată să funcţioneze în acel spaţiu; se va intocmi în
acest sens un act adiţional la contractul de închiriere.
5. Dl primar prezintă cererea nr.7535/31.05.2017 a dnilor Dumitru Viorel, Dobre Ion,
Dumitru Georgian Mihai, Vangheu Stefania Ionela prin care se solicită extinderea retelei de gaze
naturale.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ca lucrarea să fie executată în limita
fondurilor alocate; se va solicita GDF Suez un deviz de lucrări, o ofertă.
6.Dl primar prezintă cererea nr.6938/22.05.2017 a dlui Caloianu Andrei Ionel, beneficiar
al unui lot de teren atribuit in baza Legii nr.15/2003, republicată, modificata si completată prin
care solicită acordul consiliului local pentru ipotecarea constructiei edificata pe terenul primit.
Dl primar precizează că petentul a mai solicitat acest lucru in luna aprilie şi atunci
raspunsul a fost negativ.

Se supune la vot propunerea de eliberare a acordului şi este respinsă cu 1 vot „pentru” şi
13 voturi „împotrivă”.
7.Dl primar prezintă cererea nr.6952/22.05.2017 a dlui Pripu Florin, administrator al sălii
de sport prin care aduce la cunostinta necesitatea majorării taxei de închiriere a sălii, pe toată
perioada de funcţionare la 100 lei.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi iniţierea unui proiect de hotărâre in
aces sens.
8.Dl primar prezintă cererea nr.5581/26.04.2017 a dlui Dumitru Ion, sat Păuleşti prin care
se solicită montarea de limitatoare de viteză din cauciu pe strada castanilor.
Se supune la vot solicitarea dlui Dumitru Ion şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
9. Dl primar prezintă cererile nr.6206/8.05.2017 a dnei Stan Alina Ioana şi cererea
nr.6205/8.05.2017 a dlui Dragomir Marius Adrian prin care solicită conesionarea unui teren 500600 mp in vederea construirii unei locuinte; prezintă cererea nr.5695/27.04.2017 a dnei Flesariu
Mona Irina care solicită concesionarea unui teren in suprafata de 1000 - 1500 mp în vederea
amenajării unui depozit pentru obiecte stomatologice.
Dl primar arată că se va organiza licitatie publică deschisă pentru concesionare şi
persoanele interesate se vor putea inscrie.
10.Dl primar prezintă cererea nr.6824/18.05.2017 a dnei Palanite Lavinia Georgiana prin
care se solicită extinderea reţelei electrice din zona tarlalei 12/1 până în dreptul proprietăţii
dumneei.
Cu unanimitate de voturi se aprobă ca investiţia să fie realizată în limita fondurilor
bugetare alocate pentru anul acesta.
11.Dl primar prezintă cererea nr.6581/15.05.2017 a locuitorilor din satul Cocoşeşti prin
care se solicită prelungirea traseului Ploieşti-Cocoşeşti până la nr.77.
Cererea va fi transmisă Consiliului Judetean Prahova, fiind de competenta acestora.
12.Dl primar prezinta cererea nr.62729.05.2017 a dnei Negru Maria-Gabriela prin care se
solicita extinderea intravilanului satului Găgeni.
Cu unanimitate de voturi Consiliul Local Păuleşti este de acord cu extinderea
intravilanului, pe cheltuiala proprietarului terenului; se va întocmi PUZ.
Ordinea de zi fiind epuizata sedinta se incheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Biton Cristian

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Felicia Raducea

