PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 22.03.2016, convocată prin
Dispoziţia Primarului nr.92/17.03.2016.
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 10 consilieri locali din totalul de 12 si anume :
Stroescu Anica , Radu Gheorghe ,Licsandru George , Ghita Ioan, Botez Toader Eugen Marian,
Patrascu Adrian, Stancu Gheorghe, Duma Cristian , Ciobanu Valentin Cristian , Dinca Dumitru.
Este invoit dl Decu Costin Catalin.
Lipseste nemotivat dl Iorga Petre.
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 Radu
Gheorghe.
Dl Radu Gheorghe prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 29.02.2016.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care
înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local al comunei Păuleşti, judeţ Prahova,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică
pentrulucrarea de investiţii “Modernizare parc Găgeni”, iniţiator Primar sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică
pentrulucrarea de investiţii “Extindere reţea alimentare cu apă în zona Simina”, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică
pentrulucrarea de investiţii “Extindere Scoala Gageni”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind stingerea debitului datorat bugetului local al comunei
Păuleşti de societăţile comerciale radiate de la registrul comerţului, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea listei bunurilor care
alcătuiesc inventarul domeniului public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
8.Diverse.
Dl Radu Gheorghe supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.1. Pezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară a consiliului local din data de 29.02.2016.
Nu au loc modificări la forma redactata a procesului verbal.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din
data de 29.02.2016 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea
debitorilor care înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local al comunei Păuleşti,
judeţ Prahova, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel prezinta referatul compartimentului contabilitate taxe şi impozite
locale; nou cod fiscal obliga la publicarea pe pagina de interet proprie a debnitorilor care
înregistrează obligaţii fiscale restante.
Dl primar arată că prin proiectul supus aprobării s-a propus stabilirea unei limite de
la care persoanele fizice sau juridice restante să fie publicate, respectiv 300 lei pentru
persoane fizice şi 1000 lei pentru persoane juridice.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea
debitorilor care înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local al comunei Păuleşti,
judeţ Prahova şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomică pentrulucrarea de investiţii “Modernizare parc Găgeni”, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl primar prezinta referatul compartimentului achizitii; prin proiectul supus
aprobării se propune:
-construirea de alei asfaltate cu BC 8, cu bordure de beton vibropresat
-amenajarea spaţiului de joacă pentru copii dotat cu echipamente de joacă certificare
ISCIR, cu pardoseală din tartan
-amenajarea unui loc de joacă cu nisip în aria de siguranţă a toboganului existent
-asigurarea iluminatului prin amplasarea de stâlpi de iluminat
-coşuri de gunoi
-plantarea de gazon din seminte, arbori şi arbuşti ornamentali
-mutare, reparatii şi recondiţionări ale dotărilor şi echipamentelor de joacă existente.
-dotările degradate se vor recondiţiona şi se vor revopsi.
Investiţia este prevăzută în strategia de dezvoltare a comunei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomică pentrulucrarea de investiţii “Modernizare parc Găgeni” şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomică pentrulucrarea de investiţii “Extindere reţea alimentare cu apă în zona Simina”,
iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta referatul compartimentului achizitii; investiţia este prevăzută în
strategia de dezvoltare a comunei ; în vederea asigurarii nevoilor de apa curenta din zona
Simina, situată în partea de deal a satului Păuleşti, este necesara extinderea reţelei de apă
existente; investiţia se va realiza pe domeniul public al comunei, pe ampriza De 389/11 din
reţeaua existentă pe De 388.
Se supune al vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomică pentrulucrarea de investiţii “Extindere reţea alimentare cu apă în zona Simina” şi
este aprobat cu uanimitate de voturi.
Punctul nr.5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomică pentru lucrarea de investiţii “Extindere Scoala Gageni”, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
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Dl primar prezintă priectul tehnic ; arată în ce constă extinderea, respectiv :
tronsonului P+1E se va extinde cu un corp nou parter, alipit, ce va avea următoarele spaţii :
platforma acoperită de acces, hol de acces, grup sanitar fete, grup sanitar profesori, grup
sanitar persoane cu dizabilităţi, camere curăţenie, cameră tehnică centrale termice, depozit
corn şi lapte.
-se vor desfiinţa spaţiilor existente hol Pe01, cameră centrale termice Pe02, grup
sanitar Pe03.
-se va reamenaja grupul sanitar existent Pe04 pentru a deveni toaletă pentru băieţi,
-se vor reamenaja holului Pe05 şi cass scării Pe06.
Ca urmare a realizării acestor lucrări camera tehnică cu centrale termice va îndeplini
condiţiile de securitate la incendiu, grupurile sanitare vor fi corespunzătoare numărului de
elevi şi profesori şi se vor crea toaletă pentru persoane cu dizabilităţi, camere curăţenie,
cameră tehnică centrale termice, depozit corn şi lapte.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomică pentru lucrarea de investiţii “Extindere Scoala Gageni” şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind stingerea debitului datorat bugetului local
al comunei Păuleşti de societăţile comerciale radiate de la registrul comerţului, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
Dl Dinca Daniel arată că procedura insolvenţei pentru debitoarea SC Galaxi Construct
SRL a fost închisă din data de 28.20.2014; la bugetul local figurează cu un debit de 218,44 lei;
codul fiscal permite scăderea din evident.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stingerea debitului datorat bugetului
local al comunei Păuleşti de societăţile comerciale radiate de la registrul comerţului şi este
aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea listei bunurilor
care alcătuiesc inventarul domeniului public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl primar arată că în prezent, gardul ce împrejmuieşte cimitirul din satul Cocoşeşti
este construit pe două laturi din plăci de beton vechi de aproximativ 70 ani prezentând
pericol iminent de prăbuşire; starea înaintată de degradare în care se află impune realizarea
unor lucrări de reparaţii şi cu această ocazie s-a constatat că gardul nu este inscris în
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea listei
bunurilor care alcătuiesc inventarul domeniului public al comunei Păuleşti şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.8 Diverse.
1.Dl primar prezintă adresa nr. 17/22.02.2016 a SC PAMA SRL înregistrată al
Primăria Păuleşti sub nr. 2338/23.02.2016, operator al serviciul de alimentare cu apă al
localităţii.
Acesta supune atenţiei câteva aspecte legate de relaţiile dintre operator pe de o parte
şi primăria şi consiliul local pe de altă parte, respectiv:
-organizarea corectă a procedurilor de comunicare
-aducerea la cunoştinţa tuturor constructorilor de pe raza comunei Păuleşti a
obligaţiei de a obţine avize definitive pentru execuţia lucrărilor
-respectarea tuturor constructorilor a articolelor din avizelor obţinute
3

-menţinerea unei relaţii de imparţialitate între constructorii de lucrări şi operatorii de
servicii.
2.Dl primar prezintă adresa nr.361/29.02.2016 al SC Jovila Construct SRL,
înregistrată la Primăria Păuleşti sub nr.2774/1.03.2016, referitoare la tariful pentru serviciul
de canalizare epurare aprobat prin HCL Păuleşti nr.12/28.01.2016.
SC Jovila Construct SRL consider această adresă ca fiind procedură pealabilă
reglementată de Legea 554/2004.
Dl Radu Gheorghe opinează că societatea s-ar putea sa aibă dreptate dar consiliul
local nu este obligat să aprobe acelaşi tarif cu cel avizat de ANRSC.
Dl Ghiţă Ioan atrage atenţia că operatorul va pleca.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi menţinerea prevederilor HCL
Păuleşti nr.12/28.01.2016.
Dl Duma Cristian atrage atenţia ca anul acesta islazurile din comuna arată bine, sunt
curăţate, sunt date cu azot; s-au facut lucrări bune; propune pietruirea drumului.
Ordinea de zi fiind epuizată, şedinţa se încheie.PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Radu Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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