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Consiliul local Păușești 

Nr. 2680/25.03.2021 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

 

          Încheiat astăzi, 24.03.2021, în şedinţa extraordinară 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.2466/19.03.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 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 04.03.2021 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 darea în administrare a unor bunuri mobile și 

obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Păușești către SC „PRESADMIN 

SRL”  cu răspundere limitată, de interes public local, cu asociat unic Comuna 

Păușești; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC 

„PRESADMIN SRL”  cu răspundere limitată, de interes public local, cu asociat unic 

Comuna Păușești și completarea  obiectului secundar de activitate din Statutul 

societăţii ;  

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor din 

domeniul public și privat concesionate și închiriate; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 4. Prezentarea Raportului privind starea economica, socială și de mediu a 

comunei Păușești pe anul 2020, conform art.225, alin.(3) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Prezintă 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 darea în administrare a unor bunuri mobile și 

obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Păușești către SC 

„PRESADMIN SRL”   de interes public local, cu asociat unic Comuna Păușești; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind  darea în administrare a unor bunuri mobile și obiecte de inventar 

din domeniul privat al comunei Păușești către SC „PRESADMIN SRL”   de interes 

public local, cu asociat unic Comuna Păușești. 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind darea 

în administrare a unor bunuri mobile și obiecte de inventar din domeniul privat al 

comunei Păușești către SC „PRESADMIN SRL”   de interes public local, cu asociat 

unic Comuna Păușești. 

 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.16, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 2 din ordinea de zi. 

 2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC 

„PRESADMIN SRL”  cu răspundere limitată, de interes public local, cu asociat 

unic Comuna Păușești și completarea  obiectului secundar de activitate din Statutul 

societăţii ;  

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind aprobarea  majorării capitalului social al SC „PRESADMIN SRL”  

cu răspundere limitată, de interes public local, cu asociat unic Comuna Păușești și 

completarea  obiectului secundar de activitate din Statutul societăţii . 



 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind 

aprobarea majorării capitalului social al SC „PRESADMIN SRL”  cu răspundere 

limitată, de interes public local, cu asociat unic Comuna Păușești și completarea  

obiectului secundar de activitate din Statutul societăţii ;  

 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.17, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 3 din ordinea de zi. 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor 

din domeniul public și privat concesionate și închiriate; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public și 

privat concesionate și închiriate; 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind 

aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public și privat 

concesionate și închiriate; 

 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.18, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 4 din ordinea de zi. 

 4. Prezentarea Raportului privind starea economica, socială și de mediu a 

comunei Păușești pe anul 2020, conform art.225, alin.(3) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Domnul  Avan Cătălin, primarul comunei Păușești, prezintă Raportul privind 

starea economica, socială și de mediu a comunei Păușești pe anul 2020. 

 

 Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

                    Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar general,  

            Iordan CIUCULESCU                                             Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi 21.04.2021, cu ocazia sigilării, numerotării prezentului 

dosar care cuprinde procesul verbal al şedinţei din data de 24.03.2021 şi 

materialele prezentate în şedinţă, conţinând un număr de       file. 

 

 

                     Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar general,  

                   Vasile Deaconu                                            Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 

 
 


