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PROCES – VERBAL 
 
 

          Încheiat astăzi, 30.07.2021, în şedinţa ordinară a Consiliului local Păuşeşti, care 

are loc în localul Căminului cultural Păuşeşti şi la care participă un număr de 10 

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

primaruluinr.4973/23.07.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

secretarul general al comunei și  Bobîlcă Dan, inspector. 

        Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, supune spre aprobare 

procesul verbal al şedinţei din data de 30. 06.2021 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 rectificarea  bugetului local al comunei Păușesti 

pe anul 2021; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ” Construire spațiu comercial și 

birouri”; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul ”IMPERMEABILIZARE DC 126A BARCANELE - BAILE 

GOVORA”; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție a bugetului local  

al comunei Păușești  la 30.06.2021; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 5. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali pentru 

semestrul I al anului 2021 – Compartimentul de asistență socială. 

 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 rectificarea  bugetului local al comunei 

Pausesti  pe anul 2021. 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind  rectificarea bugetului local.   

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind 

aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Pausesti. 



 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă  raportul 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian prezintă avizul favorabil pentru 

proiectul de hotărâre al 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. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe prezintă avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre al 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.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă  avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre  al 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. 

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

de 10 voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.34, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 2 din ordinea de zi. 

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ” Construire spațiu comercial și 

birouri”; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul  ” Construire spațiu comercial și birouri”; 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul  ” Construire spațiu comercial și birouri”; 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă raportul de 

avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian prezintă avizul favorabil pentru 

proiectul de hotărâre al 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. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe prezintă avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre al 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.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă  avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre  al 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. 

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

de  10 voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.35, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 3 din ordinea de zi. 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul ”IMPERMEABILIZARE DC 126A BARCANELE - BAILE 

GOVORA”; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul 

”IMPERMEABILIZARE DC 126A BARCANELE - BAILE GOVORA”; 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind 

aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul 

”IMPERMEABILIZARE DC 126A BARCANELE - BAILE GOVORA”; 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă raportul de 

avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian prezintă avizul favorabil pentru 

proiectul de hotărâre al 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. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe prezintă avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre al 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.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă  avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre  al 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. 

 Dezbateri. 



 Domnul primar Avan Cătălin arată că se va face betonare pe DC 126A 

BARCANELE - BAILE GOVORA cu firma PRESADMIN SRL, întrucât nu necesită 

operațiuni ca o asfaltare iar prețul la asfalt a crescut f mult. 

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

număr de 10 voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.36, care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 4 din ordinea de zi. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție a bugetului 

local  al comunei Păușești  la 30.06.2021; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind aprobarea  contului de execuție a bugetului local  al comunei 

Păușești  la 30.06.2021; 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind 

aprobarea  contului de execuție a bugetului local  al comunei Păușești  la 30.06.2021; 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă raportul de 

avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian prezintă avizul favorabil pentru 

proiectul de hotărâre al 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. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe prezintă avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre al 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.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă  avizul favorabil pentru proiectul de 

hotărâre  al 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. 

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

de 10 voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.37, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 5 din ordinea de zi. 

 5. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali pentru 

semestrul I al anului 2021 – Compartimentul de asistență socială. 

 Domnișoara Daniela Păloiu, secretar general, prezintă Raportul privind 

activitatea asistenţilor personali pentru semestrul I al anului 2021. 

 Diverse. 



 Domnul primar Avan Cătălin prezintă Consiliului local cererea prof. Brânză 

(Deaconu) Maria și ing. Brânză Octavian din comuna Păușești, prin care solicită 

aprobarea ridicării unui monument dedicat memoriei generalului Iordan Butănescu și 

să stabilească locația amplasării acestuia. 

 Consiliul local acceptă ridicarea monumentului în curtea Școlii Gimnaziale 

Păușești – Otăsău, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

 

 Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

                    Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar general,  

                 Vasile DEACONU                                            Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi 23.08.2021, cu ocazia sigilării, numerotării prezentului 

dosar care cuprinde procesul verbal al şedinţei din data de 30.07.2021 şi 

materialele prezentate în şedinţă, conţinând un număr de       file. 

 

 

                     Preşedinte de şedinţă,                                           Secretar general,  

             Nicolae DIACONESCU                                        Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 


