PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Păuleşti din data de 10.09.2020
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 266/ 8.09.2020.
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 9 consilieri locali din totalul de 15 si anume : Biton
Cristian - viceprimar, Licsandru George, Matei Alexandru, Dinca Iulian, Stancu Gheorghe,
Ioniță Cătălin Gabriel, Pătrașcu Adrian, Banu Adrian Virgil, Durlescu Gheorghe.
Sunt învoiți Duma Cristian, Lupu Oana-Gabriela, Neamţ-Ioniţă Anca-Mihaela,
Dobromir Adrian, Ghita Ioan, Maftei Florinela.
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa Răducea Felicia – Secretar, Ioniţă Marian – Administrator
Public, Dinca Daniel George-Sef Birou.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl Matei
Alexandru.
Dna Răducea Felicia menționează că toate proiectele de hotărâre au fost comunicate,
din timp dnilor consilieri, în format electronic.
Dl Matei Alexandru prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Păulești nr.6/2020
privind organizarea și funcționarea rețelei școlare, preuniversitare de stat precum și a celor
particulare acreditate, pe raza comunei Păulești, județ Prahova, pentru anul școlar 20202021, inițiator Primar Sandu Tudor.
2-Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii, în bani, elevilor care au s-au
evidențiat prin rezultate foarte bune la învățătură, în anul școlar 2019-2020, inițiator
Primar Sandu Tudor.
Dl Licsandru George propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre
de la punctul nr.2.
Dna secretar atrage atenția că un proiect poate fi retras de pe ordinea de zi numai cu
aprobarea inițiatorului.
Dl Matei Alexandru supune la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Păulești
nr.6/2020 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare, preuniversitare de stat
precum și a celor particulare acreditate, pe raza comunei Păulești, județ Prahova, pentru
anul școlar 2020-2021, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl viceprimar arată că, în comuna Păulești, rețeaua școlară a fost aprobată încă din
luna ianuarie dar, la adoptarea ei nu s-a ținut cont de faptul că aceasta urma să funcționeze
cu 2 clase cu program prelungit; prin proiectul de hotărâre supus aprobării se rectifică
această eroare.

Dl Matei Alexandru supune la vot propriectul de hotărâre privind modificarea și
completarea HCL Păulești nr.6/2020 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare,
preuniversitare de stat precum și a celor particulare acreditate, pe raza comunei Păulești,
județ Prahova, pentru anul școlar 2020-2021 și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii, în bani, elevilor
care au s-au evidențiat prin rezultate foarte bune la învățătură, în anul școlar 2019-2020,
inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl Licsandru George propune amânarea luării unei decizii în acest sens întrucât mai
este puțin timp până la alegerile locale și acordarea acestora nu reprezintă o prioritate,
hotărârea putând fi adoptată și după alegeri.
Dl viceprimar arată că banii nu vor fi acordați decât după alegeri; dnii consilieri știu
despre ce este vorba pentru acest subiect a fost abordat și în alte ședința dar până în
prezent nu s-a emis hotărârea.
Dl Dincă Iulian este de aceeasi părere cu dl Licsandru George; subiectul este cunoscut
și toți consilierii sunt de acord că premierea elevilor este benefică dar momentul ales nu
este foarte bun și anume din cauza alegerilor.
Dl Matei Alexandru supune la vot propunerea privind amânarea aprobării proiectului
de hotărâre și se obțin 2 voturi ,,pentru,, amânare (Licsandru George și Dincă Iulian)
respectiv 7 voturi ,,împotriva,, amânării.
Dl Ioniță Marian arată că sunt 36 de elevi, pe baza listelor întocmite de scoală, care
vor primi suma de 500 lei și 6 elevi care au obținut premii 1, 2, 3 sau mențiune la
olimpiadele scolare și care vor fi recompensați cu suma de 400 lei; menționează că banii vor
fi acordați după alegeri.
Dl Dincă Iulian este de acord cu aprobarea proiectului dacă sumele vot fi achitate
după alegeri.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor
premii, în bani, elevilor care au s-au evidențiat prin rezultate foarte bune la învățătură, în
anul școlar 2019-2020 și este aprobat cu 8 voturi ,,pentru,, și 1 vot abținere – dl Licsandru
George.
Dl Licsandru George anuntă că în cursul zilei a depus la secretarul comunei un proiect
de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public local de transport motivat de
faptul că în satul Cocoșești transportul public în comun, care era asigurat de consiliul
judetean, nu mai funcționează.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
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