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PROCES – VERBAL 
 

 

 

 

          Încheiat astăzi, 17.02.2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului local 

Păuşeşti, care are loc în localul Căminului cultural Păuşeşti şi la care participă un 

număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ca urmare a convocării 

primarului  nr.1369/12.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 La şedinţă mai participă Avan Cătălin, primarul comunei, Păloiu Daniela,  

secretarul general al comunei și Bobîlcă Dan, inspector. 

        Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul comunei, supune spre aprobare procesul 

verbal al şedinţei din data de 22.01.2021 şi cu un număr de 10 voturi pentru este 

aprobat în forma în care a fost redactat.   

 Este prezentată ordinea de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 2.  Depunerea jurământului de către doamna Mateescu Olimpia-Elena, aleasă 

consilier local supleant pe lista P.E.R,  al cărui mandat a fost validat de Judecătoria 

Horezu, județul Vâlcea; 

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de specialitate 

a Consiliului local Păușești – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și familie, pentru cultură, culte, 

patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru activități sportive, turism și 

agrement și pentru protecție socială; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

         Este supusă la vot ordinea de zi și aprobată cu un număr de  10 voturi ”pentru”.  

 Se trece la pct. 1 din ordinea de zi. 

          1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă proiectul 

de hotărâre, referatul și raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 

 Domnul consilier Găinușe Emil propune pe domnul consilier Ciuculescu 

Iordan președinte de ședință pe următoarele 3 luni. 

 Întrucât nu mai sunt propuneri, este supusă la vot propunerea și cu un număr de 

10 voturi este aprobată, fiind adoptată hotărârea nr.6 care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

 



 Se trece la pct. 2 din ordinea de zi. 

 Depunerea jurământului de către doamna Mateescu Olimpia-Elena, aleasă 

consilier local supleant pe lista P.E.R,  al cărui mandat a fost validat de Judecătoria 

Horezu, județul Vâlcea. 

 Secretarul general al comunei prezintă Încheierea Judecătoriei Horezu 

nr.61/2021 prin care s-a validat mandatul de consilier local al doamnei Mateescu 

Olimpia-Elena , aleasă  consilier local supleant pe lista P.E.R. 

  Domnul consilier Ciuculescu Iordan, președintele de ședință, o invită pe 

doamna Mateescu Olimpia-Elena, consilier local ales supleant al cărui mandat a fost 

validat, să depună următorul jurământ în limba română, potrivit art. 117 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019: 
”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 
Păușești. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

Jurământul s-a depus după următoarea procedură: 

Doamna consilier Mateescu Olimpia-Elena s-a prezentat în faţa mesei special 

amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia.  

Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire 

jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un formular 

special. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea s-

a înmânat consilierului local. 

 Se trece la pct.3. din ordinea de zi. 

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de 

specialitate a Consiliului local Păușești – Comisia pentru amenajarea teritoriului 

și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și familie, pentru 

cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru activități sportive, 

turism și agrement și pentru protecție socială. 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind modificarea componenței Comisiei de specialitate a Consiliului local 

Păușești – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, 

pentru învățământ, sănătate și familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, 

pentru copii și tineret, pentru activități sportive, turism și agrement și pentru protecție 

socială. 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă referatul și 

raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 



și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Intrucât nu sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un număr 

de 11  voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.7, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

  

 Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

                    Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar general,  

              Iordan CIUCULESCU                                        Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi 04.03.2021, cu ocazia sigilării, numerotării prezentului 

dosar care cuprinde procesul verbal al şedinţei din data de 17.02.2021 şi 

materialele prezentate în şedinţă, conţinând un număr de       file. 

 

 

                     Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar general,  

              Iordan CIUCULESCU                                    Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 
 


