PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 26.07.2017,
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 229/21.07.2017.
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 13 consilieri locali din totalul de 15 si anume :
Licsandru George, Matei Alexandru, Banu Adrian Virgil, Neamt-Ionita Anca Mihaela,
Durlescu Gheorghe, Ghita Ioan, Dinca Iulian, Lupu Oana Gabriela, Popenciu Maria Elena,
Maftei Florinela, Duma Cristian, Pătrașcu Adrian.
Sunt învoiți : Biton Cristian și Stancu Gheorghe.
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 Banu
Adrian.
Dl Banu Adrian prezintă spre aprobare ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Păuleşti din data de 28.06.2017
2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al dlui
Dobromir Adrian, în cadrul Consiliului Local Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
care apartin domeniului privat al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
care apartin de domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor suprafeţe de teren, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 4225
lei Parohiei Păulești, iniţiator Primar Sandu Tudor.
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea unei sanctiuni contraventionale, iniţiator
Primar Sandu Tudor.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
„Modernizare iluminat public stradal comuna Păuleşti”, iniţiator Primar Sandu Tudor
10.Diverse.
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Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de
hotarare:
-proiect de hotarare privind înființarea unei statii publice pentru îmbarcare/
debarcare călători, inițiator Primar Sandu Tudor.
-proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păulești în luna
iulie 2017, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl Banu Adrian supune la vot ordinea de zi cu modificarile aduse și 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 28.06.2017.
Nu au loc modificări la forma redactată și preyentată a procesului verbal.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
Păuleşti din data de 28.06.2017 și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al
dlui Dobromir Adrian, în cadrul Consiliului Local Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă adresa nr.347/12.07.2017 a Partidului Național Liberal prin
care se transmite faptul că supleantul pe lista de consilieri locali, ca urmare a vacantării
locului ocupat de dl Botez Toader Eugen Marian, este dl Dobromir Adrian.
Dl Pătrașcu Adrian, în calitate de președinte al Comisiei de validare a mandatelor
de consilieri locali în cadrul Consiliului Local Păulești, prezintă raportul comisiei. Aceasta
constată că sunt respectate prevederile art.100 lin 33 din Legea nr.115/2015.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al dlui Dobromir Adrian, în cadrul Consiliului Local Păuleşti și este aprobat cu 13
voturi ,,pentru,, din 13 consilieri prezenți, 15 consilieri în funcție.
Dl Dobromir Adrian cu mâna pe Constituția României și Biblie depune juramântul
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păuleşti. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu !”.
Punctul nr.3.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă prevederile art.11 alin 1 din Legea nr.153/2017 care prevede
că pentru funcțiile publice și contractuale din primarie, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local; arată că salariile de bază prezentate sunt calculate pentru
gradația zero, pe functii și grade profesionale; in anexa 1 sunt prezentate functiile publice
iar in anexa nr.2 functiile contractuale.
Nu au loc alte discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
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Primarului Comunei Păuleşti și este aprobat cu 13 voturi ,,pentru,, din 13 consilieri
prezenti și 15 consilieri în funcție.
Punctul nr.4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl primar arată că s-a încheiat contractul de schimb de terenuri cu Moraru
Constantin drept urmare terenul primit de la acesta trebuie introdus în inventarul
bunurilor din domeniul privat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Păuleşti şi este aprobat
cu 13 voturi “pentru” din 13 consilieri prezenti , 15 consilieri în funcţie.
Punctul nr.5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor care apartin de domeniul public al comunei Păuleşti, iniţiator Primar Sandu
Tudor.
Dl primar arată că în urma acceptării donaţiei unor suprafeţe de teren, s-au semnat
actele de donaţie la notarul public drept urmare acestea trebuie introduse în inventarul
bunurilor din domeniul public; terenurile au destinaţie ulterioară de drum public.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care apartin de domeniul public al comunei Păuleşti şi este aprobat
cu 13 voturi “pentru” din 13 consilieri prezenti , 15 consilieri în funcţie.
Punctul nr.6.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor suprafeţe de
teren, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă cererea înregistrată sub nr.9436/7.07.2017 prin care domnii
Beffa Mihai Beffa Dănuţa Graţiela, domiciliaţi în SUA, solicită acceptarea donaţiei
suprafetei de 1784 mp teren având nr.cadastral 27628 precum şi a suprafeţei de 3147 mp
având nr.cadastral 28200; arată că terenurile vor avea destinaţia de drum public.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor suprafeţe
de teren şi este aprobat cu 13 voturi “pentru” din 13 consilieri prezenti , 15 consilieri în
funcţie.
Punctul nr.7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în
cuantum de 4225 lei Parohiei Păulești, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă cererea nr.8304/15.06.2017 a Preotului Paroh Enache
Valentin, al Parohiei Păuleşti, comuna Păuleşti prin care se solicitat acordarea unui sprijin
financiar în sumă de 4225 lei reprezentând contravaloarea unor lucrări la acoperişul
capelei cimitirului conform facturii seria CFV nr.24/19.07.2017.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în
cuantum de 4225 lei Parohiei Păulești şi este aprobat cu 13 voturi “pentru” din 13
consilieri prezenti , 15 consilieri în funcţie.
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Punctul nr.8.Proiect de hotărâre privind stabilirea unei sanctiuni
contraventionale, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că prin HCL Paulesti nr.25/2008 au fost stabilite atat obligaţiile ce
revin persoanelor fizice şi juridice pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei, a liniştii şi
ordinii publice cât şi sancţiunile contraventionale pentru încălcarea normelor; în
activitatea curentă, Biroul Politie Locală s-a confruntat cu situaţia în care unii cetăţeni au
deversat apele menajere în domeniul public al comunei, fapt care nu se regăseşte în HCL
nr.28/2008.; prin urmare se propune stabilirea faptei de “Deversare sau evacuare în mod
intenţionat a apelor uzate menajere sau a dejecţiilor din instalaţiile sanitare sau de
canalizare în şanţurile de scurgere a apei pluviale, pe străzi, trotuare, zone verzi sau în
ape curgătoare” ca fiind contravenţie precum şi sanctionarea acestei contraventii cu
amendă de la 250 lei la 1000 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea unei sanctiuni
contraventionale şi este aprobat cu 13 voturi “pentru” din 13 consilieri prezenti , 15
consilieri în funcţie.
Punctul nr.9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
„Modernizare iluminat public stradal comuna Păuleşti”, iniţiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar aratata ca documentaţia supusa aprobarii reprezintă un studiu tehnicoeconomic care evidenţiză necesitatea şi oportunitatea modernizării actualului sistem de
iluminat public din comuna şi propune varianta optimă de realizare. ln aceasta se analizează
necesitatea şi oportunitatea lucrărilor precum si posibilităţile tehnico-economice prin care
sistemul de iluminat public din comuna Paulesti se poate moderniza şi eficientiza energetic, in
sensul reducerii consumului de energie electrica si costurile legate de
intretinere/mentinere. Prin aplicarea acestui proiect se vor realiza economii
substantiale, care vor putea fi utilizate pentru a se realiza investitiile noi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
„Modernizare iluminat public stradal comuna Păuleşti” şi este aprobat cu 13 voturi
“pentru” din 13 consilieri prezenti , 15 consilieri în funcţie.
Punctul nr.10.Proiect de hotarare privind înființarea unei statii publice pentru
îmbarcare/debarcare călători, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar aduce aminte că într-o şedinţă anterioară locuitorii satului Cocoşeşti, şiau manifestat dorinţa ca traseul 030 pentru transport persoane pe ruta Ploieşti-BlejoiCocoşeşti să fie prelungit până la nr.77 din satul Cocoşeşti; aceasta a fost comunicată
consiliului judeţean iar prin adresa nr. 12196/22.06.2017, consiliul judeţean cominica
fatul că pentru a se putea prelungi traseul şi pentru ca transportul public judeţean de
persoane prin curse regulate să se desfăşoare în condiţii de siguranţă este necesară
înfiinţarea unei staţii publice la nr.77, staţie care trebuie mai întâi aprobată prin hotărâre
de consiliu local; staţia va fi amenajată în conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului Juedeţean Prahova nr.22/26.02.2016.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind înființarea unei statii publice pentru
îmbarcare/debarcare călători şi este aprobat cu 13 voturi “pentru” din 13 consilieri
prezenti , 15 consilieri în funcţie.
Punctul nr.11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Păulești în luna iulie 2017, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezintă referatul dlui Dincă Daniel, Sef birou buget-finanţe, contabilitate,
taxe şi impozite leocale şi dnei Gheorghe Ramona, compartimentul achizitii publice prin
care se solicit rectificarea bugetului local; rectificarea constă în introducea în lista de
investiţii un nou obiectiv, respectiv « Achizitie statie clorinare », suplimentarea obiectivul
de investitii ,,Modernizare trotuar Păuleşti – Găgeni,, şi diminuarea obiectivul de investiţii
,,Amenajare rigole carosabile santuri betonate, platforme acces 1 Găgeni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Păulești în luna iulie 2017 şi este aprobat cu 13 voturi “pentru” din 13 consilieri prezenti ,
15 consilieri în funcţie.
Punctul Diverse. Dl primar prezintă cererea nr.10072/20.07.2017 a Preotului
Paroh Enache Valentin prin care solicit sprijin financiar în vederea construirii unei fose
septice vidanjabile în curtea Bisericii din satul Păuleşti.
Se supune la vot cererea nr. 10072/20.07.2017 şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa de încheie.
Presedinte de sedinţă
Contrasemneaza
Consilier local – Banu Adrian
Secretar – Răducea Felicia
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