PROCES VERBAL
Incheiat în şedinţa ordinara a Consiliului Local Păuleşti din data de 29.01.2020
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 16/23.01.2020.
Sedinţa are loc în sala de şedinţe a Primariei comunei Paulesti din cadrul Centrului
Cultural Arh.Toma T.Socolescu, comuna Păulești.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri locali din totalul de 15 si anume : Duma
Cristian, Licsandru George, Matei Alexandru, Banu Adrian Virgil, Dinca Iulian, Durlescu
Gheorghe, Maftei Florinela, Ghita Ioan, Biton Cristian, Lupu Oana-Gabriela, Neamţ-Ioniţă AncaMihaela, Pătraşcu Adrian, Ioniţă Cătălin-Gabriel, Stancu Gheorghe.
Este invoit dl Dobromir Adrian.
Sedinţa este statutară.
La sedinta participa Sandu Tudor – Primar, Răducea Felicia – Secretar, Ioniţă Marian –
Administrator Public, Dinca Daniel George-Sef Birou.
In sala sunt prezenti dna Godeanu Magda și dl Pârâu Antonio, reprezentanti ai USR,
filiala Păulești.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei este ales preşedinte de şedinţă dl Matei Alexandru.
Dl Matei Alexandru prezintă spre aprobare ordinea de zi:
1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în sedinta ordinară a consiliului
local din data de 17.12.2019 și ședința de îndată din data de 23.12.2019.

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păulești,
începând cu anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, în
cadrul Primăriei Păulești, în anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții publice în
cadrul Primăriei Comunei Păulești, initiator Primar Sandu Tudor.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local,
pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată
prin Legea 276/2010, anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
6.Proiect de hotărâre privind acordarea prestațiilor financiare excepționale, initiator
Primar Sandu Tudor.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat precum
și a celor particulare acreditate, pe raza comunei Păulești, județ Prahova, pentru anul școlar
2020-2021, initiator Primar Sandu Tudor.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Păulești, pentru anul 2020, initiator
Primar Sandu Tudor.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru
anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
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10.Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al comunei Păulești a
sumelor necesare realizării lucrărilor de ,,Amenajare grup sanitar în incinta Postului de Poliție
Păulești,, initiator Primar Sandu Tudor.
11.Proiect de hotărâre privind însușirea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020,
initiator Primar Sandu Tudor.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investiții ,,Achiziție sistem de supraveghere video, comuna Păulești, județ Prahova,, initiator
Primar Sandu Tudor.
Dl Matei Alexandru supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în sedinta
ordinară a consiliului local din data de 17.12.2019 și ședința de îndată din data de 23.12.2019.
Nu se aduc modificări la forma redactată și prezentată a proceselor verbale.
Se supun la vot procesele verbale și sunt aprobate cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Păulești, începând cu anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar menționează că nu se micșorează niciun coeficient față de cel din anul
precedent; practic va exista o mărire, nu foarte semnificativa, datorită majorării salariului
minim brut pe țară,
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de
baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Păulești, începând cu anul 2020 și este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți
personali, în cadrul Primăriei Păulești, în anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar propune ca în anul 2020 să fie aprobate un nr.de 19 posturi.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului
de posturi de asistenți personali, în cadrul Primăriei Păulești, în anul 2020 și este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de
Funcții publice în cadrul Primăriei Comunei Păulești, initiator Primar Sandu Tudor.
Dna Răducea Felicia precizează că singura modificare a organigramei se referă la
modificarea denumirii unui commpartiment respectiv din Compartiment Administrație
Publică Locală, Registrul Agricol în Compartiment Administrație Publică Locală, Registrul
Agricol și Monitorizarea Procedurilor Administrative.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a Statului de Funcții publice în cadrul Primăriei Comunei Păulești și este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de
interes local, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată
și completată prin Legea 276/2010, anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
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Dl primar arată că mai sunt doar 3 asistați sociali; planul cuprinde activități de interes
local și este necesar pentru a putea repartiza orele de muncă, așa cum prevede legea
416/2001; aceste acțiuni sunt valabile și pentru cei care primesc efectuarea unor ore în folosul
comunității.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
acțiuni și lucrări de interes local, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, modificată și completată prin Legea 276/2010, anul 2020 și este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind acordarea prestațiilor financiare 33
Dna Răducea Felicia menționează că în anul 2012 a fost aprobată hotărârea
nr.42/22.05.2012; pentru a putea beneficia de aceste ajutor, beneficiarul nu trebuia să
depășească suma de 300 lei ca venit net lunar pe membru de familie, raportat la veniturile
realizate în luna anterioară depunerii cererii; datorită majorării salariului minim brut pe țară,
s-a constat că beneficiarii acestor prestatii sunt din ce în ce mai puțini; astfel, s-a ajuns în
situatia în care chiar dacă beneficiarul se afla într-o situatie critică, totuși nu puteai să îl ajuți;
se propune modificarea sumei de 300 lei la 500 lei ca venit net lunar pe membru de familie;
suma acordată va fi cuprinsă între 500-1000 lei și se va acorda prin dispozitia primarului;
restul conditiilor rămân neschimbate.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind privind acordarea
prestațiilor financiare excepționale, și este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de
stat precum și a celor particulare acreditate, pe raza comunei Păulești, județ Prahova, pentru
anul școlar 2020-2021, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar prezinta avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 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.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Păulești, pentru anul
2020, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că Planul a fost elaborate în conformitate cu măsurile şi acţiunile
prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale atât la nivel local cât şi la nivelul Judeţului
Prahova, respectiv în conformitate cu strategiile şi programele de interes naţional; la întocmirea
Planului s-a ţinut cont şi de Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei
Păuleşti pentru perioada 2019-2028.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local
Păulești, pentru anul 2020 și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
Dna Răducea Felicia mentioneaza ca planul reprezinta practic o centralizare a funcțiilor
publice din cadrul Primărirei Păulești și modul cum evoluează ele pe parcursul anului 2020;
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cuprinde informatii despre nr.total al functiilor publice ocupate sau vacante, câte functii vor
promova în grad professional sau daca vor fi infiintate functii noi.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de
ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2020 și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al comunei
Păulești a sumelor necesare realizării lucrărilor de ,,Amenajare grup sanitar în incinta Postului
de Poliție Păulești,, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar amintește de problema inexistentei unui grup sanitar în incinta Postului de
Politie; s-a primit de Inspectoratul Judetean de Politie, în calitate de administrator al clădirii,
acordul pentru realizarea investitiei.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre privind asigurarea din bugetul
local al comunei Păulești a sumelor necesare realizării lucrărilor de ,,Amenajare grup sanitar
în incinta Postului de Poliție Păulești,, și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.11. Proiect de hotărâre privind însușirea materiei impozabile pentru anul
fiscal 2020, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl Dincă Daniel prezintă rezultatul comisiei de inventariere a masei impozabile pentru
anul fiscal 2020; practic acest rezultat reprezinta punctul de plecare pentru bugetul din local
din anul 2020.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de de hotărâre privind însușirea materiei
impozabile pentru anul fiscal 2020, și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiții ,,Achiziție sistem de supraveghere video, comuna Păulești, județ
Prahova,, initiator Primar Sandu Tudor.
Dl primar arată că proiectul se referă la contractul de finantare nr.343 din data de
28.10.2019 semnat de comuna Păulești în urma depunerii unui proiect de investitii cu
finanțare nerambursabilă pentru dotatea comunei cu un sistem de supraveghere video; până
în prezenta s-a realizat procedura de achiziție pentru toate elementele proiectului precum și
proiectul ethnic.
Dl Matei Alexandru supune la vot proiectul de de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Achiziție sistem de supraveghere
video, comuna Păulești, județ Prahova,, și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Diverse.
1.Dl primar prezintă raportul de acttivitate pentru anul 2019; acesta va fi afisat pe siteul primăriei.
2.Dl primar prezinta raportul de activitate pentru anul 2019 al compartimentului
autoritate tutelară, asistență și protecție socială, înregistrat sub nr.157/7.01.2020.
3.Dl primar prezinta adresa nr.14/2020, înregistrată la Primăria Păulești sub
nr.1303/28.01.2020, a SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul în municip.București, prin
care solicită inițierea de către comuna Păulești a unui PUZ –Schimbare destinație teren din
zonă de locuițe în zonă instituții și servicii pentru amplasare stație mixtă de distribuție
carburanți, instalare skid GPL și spălătorie auto.
Dl primar menționează că toate cheltuielile privind întocmirea și aprobarea puz-ului
vor fi suportate de către societate.
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Se supune la vot cererea SC OCTANO DOWNSTREAM SRL și este aprobată cu
unanimitate de voturi.
4.Dl primar prezinta cererea nr.273/9.01.2020 a dlui RADU CONSTANTIN, beneficiar al
unui lot de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prin care solicită
cumpărarea terenului întrucât locuința este terminată.
Dl primar menționează că mai întâi trebuie intocmit raportul de evaluare, pentru ca
acesta se întocmește anual; ulterior se va iniția și proiect de hotărâre pentru vânzarea
terenului.
Se supune la vot propunerea dlui primar și aceasta este aprobată cu unanimitate de
voturi.
5.Dl primar prezinta cererea nr.330/10.01.2020 a dlui Bucur Mișu, în calitate de
administrator al SC MISLORD SRL, prin care solicită aviz de funcționare pentru punctul de
lucru din satul Găgeni; societatea are ca activitate recuperarea și valorificarea deseurilor
feroase și neferoase.
Se supune la vor solicitarea SC MISLORD SRL și este aprobat cu unanimitate de voturi.
6.Dl primar prezinta cererea nr.262/9.01.2020 a locuitorilor de pe strada CA ROSETTI,
prin c are se solicită amenajarea șantului, pe partea stângă a drumului întrucât apa provenită
din ploi și topirea zăpezii nu se mai scurge în șantul principal.
Se supune la vot cererea nr.262/2020 și, cu unanimitate de voturi, se aprobă
transmiterea cerereii către compartimentul achizitii publice; de solicitare se va ține cont la
întocmirea listei de investitii pentru bugetul local al anului 2020, daca lucrările se impun.
Dl Dincă Iulian întreabă când se reiau lucrările de la canalizarea din satul Găgeni;
menționează că terenul s-a lăsat și trebuie refăcut; strada principala este plină de gropi.
Ordinea de zi fiind epuizată şedinţa se încheie.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Matei Alexandru

CONTRASEMNEAZA
Secretar – Răducea Felicia
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