PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinara a Consiliului Local Păuleşti din data de 19.11.2020
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 351/13.11.2020.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Centrului
Cultural Arh.Toma T.Socolescu, sat Păulești.
La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri si
anume: Biton Cristian, Stancu Gheorghe, Dobromir Adrian, Manole Andrei-Cristian, barbu
Alexandru, Țintea Răzvan-Marian, Neamț-Ioniță Anca-Mihaela, Vasluianu Georgiana, Balcan
Mădălin, Duma Cristian, Licsandru George, Decu Costin-Cătălin, Pârâu-Enache Antonio, Banu
Adrian-Virgil, Nicolae Ady-Marius.
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa Sandu Tudor – Primar, Răducea Felicia – Secretar, Ioniţă Marian –
Administrator Public, Dinca Daniel George-Sef Birou.
Dna Răducea Felicia menționează că toate proiectele de hotărâre au fost comunicate, din
timp dnilor consilieri, în format electronic.
Dl Stancu Gheorghe prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1.Depunerea jurământului de către Barbu Alexandru, Banu Adrian Virgil și Nicolae Ady
Marius.
2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator Primar Sandu
Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Păulești, inițiator Primar Sandu Tudor.
Se supune la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. .Depunerea jurământului de către Barbu Alexandru, Banu Adrian Virgil și
Nicolae Ady Marius.
Dl primar arată că dl Barbu Alexandru a fost validat în funcția de consilier local conform
Incheierii nr. 1899/16.10.2020, a Judecătoriei Ploiești, prounțată în dosarul nr. 18940/281/2020,
dar nu a depus jurământul în ședința de constituire a consiliului local, acesta lipsind motivat.
In ceea ce îi privește pe Banu Adrian-Virgil și Nicolae Ady Marius, în calitate de
supleanți, au fost validați de către Judecătoria Ploiești, prin Incheierea nr.2177/12.11.2020
pronunțată în dosarul nr.20890/281/2020.
Se procedează la depunerea jurământului și semnarea acestuia.
Cu mana stângă pe Constituţia României si Biblie domnul dl BARBU ALEXANDRU
depune următorul jurământ : ,,Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună
credință, tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești,
județ Prahova. Așa să îmi ajute Dumnezeu,,
Cu mana stângă pe Constituţia României si Biblie domnul dl BANU ADRIAN-VIRGIL
depune următorul jurământ : ,,Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună
credință, tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești,
județ Prahova. Așa să îmi ajute Dumnezeu,,
Cu mana stângă pe Constituţia României si Biblie domnul dl NICOLAE ADY-MARIUS
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depune următorul jurământ : ,,Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună
credință, tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești,
județ Prahova. Așa să îmi ajute Dumnezeu,,
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că potrivit prevederilor Codului Administrativ, după declararea ca
legal constituit, consiliul local își alege un președinte de ședință, pentru o perioadă de cel
mult 3 luni.
Dl Biton Cristian îl propune pe dl Stancu Gheorghe.
Nu au loc alte propuneri.
Se supune la vot propunerea dlui Biton Cristian iar dl Stancu Gheorghe este ales
președinte de ședință, pentru o perioadă de 3 luni, cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Păulești, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că în cadrul Consiliului Local Păulești sunt 3 comisii formate din 5
consilieri fiecare și anume:
1.- Comisia pentru activitati economico – financiare, agricultura, amenajarea teritoriului,
urbanism, protectia mediului, turism, formată din 5 membri.
2.- Comisia pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca,
asistenta si protectie sociala, tineret si sport, formată din 5 membri.
3.- Comisia juridica si de disciplina, relatii cu cetatenii, administratie publica, formată
din 5 membri.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri astfel:
Dl Biton Cristian (Partidul Național Liberal) nominalizeză în comisia nr.1 pe Stancu
Gheorghe, Vasluianu Georgiana și Țintea Răzvan-Marian, în comisia nr.2 pe Manole AndreiCristian, Neamț-Ioniță Anca-Mihaela și Banu Adrian-Virgil, în comisia nr.3 pe Biton Cristian,
Dobromir Adrian și Barbu Alexandru
Dl Duma Cristin (Partidul Social Democrat) nominalizează în comisia nr.1 pe
Licsandru George și Duma Cristian, în comisia nr.2 pe Balcan Mădălin, în comisia nr.3 pe
Decu Costin-Cătălin.
Dl Pârâu-Enache Antonio (Alianța USR-PLUS) nominalizează în comisia nr.2 pe
Nicolae Ady-Marius și în comisia nr.3 pe Pârâu-Enache Antonio
Se supun la vot nominalizările de mai sus și sunt aprobate cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Stancu Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
Secretar General Comuna Păulești
Răducea Felicia
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