PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Păuleşti din data de 20.08.2020
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 228/14.08.2020.
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 11 consilieri locali din totalul de 15 si anume : Licsandru
George, Ghita Ioan, Biton Cristian, Dobromir Adrian, Ioniță Cătălin Gabriel, Lupu Oana-Gabriela,
Neamţ-Ioniţă Anca-Mihaela, Banu Adrian Virgil, Durlescu Gheorghe, Pătrașcu Adrian, Stancu
Gheorghe,
Sunt învoiți: Duma Cristian, Matei Alexandru, Maftei Florinela, Dinca Iulian
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa Sandu Tudor – Primar, Răducea Felicia – Secretar, Ioniţă Marian –
Administrator Public, Dinca Daniel George-Sef Birou.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl Durlescu Gheorghe.
Dna Răducea Felicia menționează că toate proiectele de hotărâre au fost comunicate, din
timp dnilor consilieri, în format electronic.
Dl Durlescu Gheorghe prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna
Păulești, initiator Primar Sandu Tudor.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
contractului de inchiriere dintre Consiliul Local al Comunei Paulesti si SC Farmmiz SRL, inițiator
Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotarare privind privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului
în suprafață de 10282 mp, nr.cad.30048, aflat în domeniul public al comunei Păulești, intravilanul
satului Păulești, Tarla 18 Parcela Cc 639, inițiator Primar Sandu Tudor.
Diverse.
Dl primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul nr.3 și propune
introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte :
-Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Păulești cu Județul Prahova, în vederea
realizării obiectivului de interes public ,,Extindere canalizare menajeră sat Cocoșești – comuna
Păulești, județ Prahova,, inițiator Primar Sandu Tudor.
-Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, în
favoarea SC RO SY SRL, pentru terenul în suprafață de 10282 mp, nr.cad.30048, aflat în domeniul
public al comunei Păulești, intravilanul satului Păulești, Tarla 18 Parcela Cc 639, initiator Primar
Sandu Tudor.
Dl Durlescu Gheorghe supune la vot ordinea de zi, cu modificările propuse și este aprobată
cu unanimitate de voturi.
Dl Biton Cristian, în calitate de președinte al comisiei de specialitate nr.3, respectiv Comisia
Juridică și de Disciplină, Relații cu Cetățenii, Administrație Publică, anunță că, pentru toate
proiectele de hotărâre comunicate, avizul comisiei este favorabil.
Dl Pătrașcu Adrian, în calitate de președinte al comisiei de specialitate nr.1, respectiv
Comisia pentru Activități Economico-Financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului, Urbanism,

Protecția Mediului, Turism, anunță că, pentru toate proiectele de hotărâre înaintate, avizul
comisiei este favorabil.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale
în comuna Păulești, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că proiectul are la bază solicitările mai multor cetățeni, care, anterior au
fost analizate și prezentate în ședințele de consiliu și au primit aprobare; este vorba despre strada
Gorunului, strada Pădurii, strada Gării, strada Nucșoarei, strada Murelor; execuția va fi asigurată
de SC Socomizo Construct SRL.
Dl Durlescu Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre privind extinderea rețelei de
alimentare cu gaze naturale în comuna Păulești și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate
a contractului de închiriere dintre Consiliul Local al Comunei Paulesti si SC Farmmiz SRL, inițiator
Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta cererea DC Farmmiz SRL prin care se solicită prelungirea contractului
de închiriere; este vorba despre farmacia umană din satul Păulești.
Dl Durlescu Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate a contractului de închiriere dintre Consiliul Local al Comunei Paulesti si
SC Farmmiz SRL și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Păulești cu Județul Prahova,
în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Extindere canalizare menajeră sat Cocoșești –
comuna Păulești, județ Prahova,, inițiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că de la consiliul județean s-a primit suma de 230.000 lei iar comuna
Păulești va participa cu suma de 248.696,00 lei.
Dl Durlescu Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre privind asocierea Comunei
Păulești cu Județul Prahova, în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Extindere
canalizare menajeră sat Cocoșești – comuna Păulești, județ Prahova,, și este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu
oneros, în favoarea SC RO SY SRL, pentru terenul în suprafață de 10282 mp, nr.cad.30048, aflat în
domeniul public al comunei Păulești, intravilanul satului Păulești, Tarla 18 Parcela Cc 639,
initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar amintește că noul proprietar al constructiilor situate în zona denumită popular
,,la Hanul Prahova,, sau ,,Pădurea Verde,, a solicitat reglementarea din punct de vedere juridic al
formei de administrare a terenului pe care se află clădirile respective; având în vedere că terenul
este aflat în domeniul public al comunei, se propune constituirea unui drept de superficie în
favoarea constructiei; închiriere prin încredințare directă nu permite legea iar preluarea
concesiunii nu mai merge pentru că vechiul contract de concesiune este încetat.
Dl Durlescu Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre privind privind constituirea
unui drept de superficie cu titlu oneros, în favoarea SC RO SY SRL, pentru terenul în suprafață de
10282 mp, nr.cad.30048, aflat în domeniul public al comunei Păulești, intravilanul satului Păulești,
Tarla 18 Parcela Cc 639 și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
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