
CONSILIUL LOCAL PAULE$TI, jude{ul Satu Mare

PROCES VERBAL
al gedinfei extraordinare convocata de indata, a Consiliului Local Piulesr

din data de 25.08.2021

$edinfa extraordinara a Consiliului Local P[ulegti a fost convocata de indata si a avut loc in
25.08.2021, ora 18,00, la sediul Caminului Cultural din localitatea Paulesti, str. Principald,nr. 134,
judetul Satu Mare.

Consiliul Local a fost convocatinbaza Dispoziliei Primarului nr.219125.08.202L
Invitalia pentru participarea consilierilor locali la gedinld a fost transmisd electronic, impreund

cu materialele de qedinl5 conform Convocatorului nr. 7078125.08.2021, iar ordinea de zi a fost stabilita
in conditiile art. 135 din Codul Administrativ conform proiectului ordinii de zi nr. 7077125.08.2021.

Comunicarile s-au ftcut in format electronic tuturor consilierilor, dar qi letric, ianinte de
inceperea sedintei de consiliu local, in vederea indeplinirii prevederilor art. 136 alin. 8 din Codul
Administrativ.

Datorita starii de alertd declaratd precum Ei pentru respectarea distantarii sociale in vederea
prevenirii raspandirii virusului COVID-19, din lipsa de echipamente tehnologice, astfel incat sedinta sa

se deruleze prin alte mijloace, ce nu necesita prezenta ftzica, consilierii sunt convocati de Primarul
Comunei Paulesti gi in aceasta sedinta, la Caminul Cultural Paulesti, din localitatea Piuleqti, str.
Principald nr. 134.

La lucririle acestei Eedinfe a Consiliului Local Pdulegti sunt prezenti din partea executivului,
domnul Primar Bontea Zenoviu Stelian, Secretarul General al Comunei Pduleqti Bernat Manuela Eva,
consilier achizitii publice Zaha Lavinia Helga gi Politistul Local Nichita Ervin Levente, care ftlmeazd
gedinla.

De asemenea sunt in sali. dintr-un numar de 15 consilieri locali alegi la alegerile din 27
septembrie 2020, 12 consilieri, respectiv Botos Alexandru, Chendereg Vilian, Donca Sandu-Ovidiu,
Duca Teofil-Marius, Iederan Simona-Margareta, Lazdr Gheorghe Adrian, Lele Gabriel-Adrian, Niste
Anton, Nistor Ioan, Rakos Tiberiu-Otiver, Sima Horia-Vasile, $imonca Teodor.

Absente motivate, in condiliile art. 137 alin.2 din cadrul O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, din motive intemeiate, anun{ate secretarului general anterior gedinlei, sunt consilierii
Kis Zsofia, Puskas Aneta, Szilagyi Levente, care sunt plecati din localitate, fiind in concediu.

Absente nemotivate, respectiv neanunlate anterior qedinlei, nu sunt.
Sedinta este statutari cu 12 membri prezen{i, din 15 consilieri locali in funclie.
Presedintele sedintei se propune a fi in persoana consilierului local nUCa TEOFIL MARIUS,

conform deciziei consilierilor locali de a succeda in ordine alfabeticd, cu schimbul, fiecare consilier,
pentru o perioadd de 3 luni, acesta este de acord qi se aprobd in unanimitate.

Pregedintele declard deschise lu*Arile gedinlei Consiliului Local Piulegti, jude{ul SM.
Pregedintele de gedin{i consultd consilierii cu privire la procesul verbal al qedinlei anterioare a

Consiliului Local P[ulesti, care se supune spre aprobarea consilierilor locali prezenfi, de c[tre
secretarul general al UAT Paulesti qi care a fost intocmit in data de 10.08.2021, care a fost transmis
spre cunoqtinla consilierilor locali, fatra de care pregedintele de sedinta doregte si gtie dacd sunt sau nu
sunt obieclii.

Presedintele de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare, cine este de acord,
consilierii prezenti sunt in unanimitate pentru si se voteazd cu

12 voturi pentru. Botos Alexandru. Chenderes Vilian. Donca Sandu-Ovidiu. Duca Teofil-
Marius. Iederan Simona-Mareareta. Lazdr Gheorghe Adrian. Lele Gabriel-Adrian" Niste Anton. Nistor
Ioan. Rakos Tiberiu-Oliver. Sima Horia-Vasile. Simonca Teodor.

O abtineri.
O impotriv[.
Presedintele de sedintd di citire ordinii de zi.
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CONSILIUL LOCAL PAULE$TI, jude{ul Satu Mare

PROCES VERBAL
al gedintei extraordinare convocata de indata, a Consiliului Local Piuleqr

din data de 25.08.2021

Ordinea de zi

1. Proiect HCL nr. 68125.08.2021
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investitia "Extinderea conductei de distributie

gaze naturale de presiune redusa in Comuna Paulesti, localitatea Petin, Amati, Ruseni gi Hrip"
- initiator.proiect dl. Primar Bontea Zenoviu Stelian

Solicitare retraqere de pe ordinea de zi:

Nu este cazul

Solicitare suplimentare ordinea de zi:

Nu este cazul

Se trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotirffre nr.68/25.08.2021
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investitia "Extinderea conductei de

distributie gaze naturale de presiune redusa in Comuna Paulesti, localitatea Petin, Amati,
Ruseni gi Hripoo

Presedintele de sedinta supune la vot.
Consilierul Rakos intreaba ca aceasta extindere de gaz este proiectata in asa fel incat unde este

deja asfalt merge pe langa zonele astfaltate sau ?

Primar - da

12 voturi pentru. consilierii Botos Al.. Chendefes V.. Donca S.-O.. Duca T.-M." Iederan S.-
M.. Lazir Gh.-A.. Lele G.-A.. Niste A.. Nistor I.. Rakos T;O.. Sima H.-V.. Simonca T.

O abtineri.
O impotrivi.
din 15 consilieri locali prezenti la exnrimarea votului. '
Secretarul General comunica inbaza votului ca proiectul de hotarare a fost aprobat.

Primarul comunei prezirfta consilierilor invitatia autoritatilor de la Seregelyes, Ungaria, de a fi
prezenti la ei in 25-27 septembrie 2021, supune spre atentia consilierilor aceasta prosibilitate si
comunica sa se aiba in vedere valul 4 de Covid care se preconizeaza ca se apropie, ca cine calatoreste
sa fie vaccinat, sa se comunice catre Primar intentia consilierilor care doresc sa plece.

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta de azi a Consiliului Local.
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PRE$EDINTE DE $EDINTAT9 , ], . .\\. 
SECRETAR GENERAL UAT PAULE$TI

Teofil lVtr(rius DUCA i,li Manuela Eva BERNAT
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