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$edinla ordinara a Consiliului Local PduleEti a fost convocata si a avut loc in 31.05.2022, ora
08,30, la sediul Caminului Cultural din localitatea Paulesti, str. Principald nr. 134, judetul Satu Mare.

Consiliul Local a fost convocat inbaza Dispoziliei Primarului nr. 155/30.05.2022.
Invitalia pentru participarea la qedintd a consilierilor locali a fost transmisd conform

Convocatorului nr. 4867130.05.2022, iar ordinea de zi a fost stabilita in conditiile art. 135 din Codul
Administrativ conform proiectului ordinii de zi nr. 4857 I 30.0 5 .2022.

Comunicarile s-au frcut in format eleetronic, iar apoi letric, tuturor consilierilor, in vederea
indeplinirii prevederilor art.136 alin. 8 din Codul Administrativ.

La lucrdrile acestei qedinje a Consiliului Local Pduleqti sunt prezenli din partea executivului,
domnul Primar Bontea Zenoviu Stelian, Secretarul General al Comunei Pduleqti Bernat Manuela Eva
si Politistul Local Nichita Ervin care filmeazd qedinla.

De asemenea sunt in sald. dintr-un numar de 15 consilieri locali aleqi la alegerile din 27
septembrie 2020,15 consilieri, respectiv Botos Alexandru, Chendereg Vilian, Donca Sandu-Ovidiu,
Duca Teofil-Marius, Iederan Simona-Margareta, Kis Zsofia, Lazar Gheorghe - Adrian, Lele Gabriel-
Adrian, Niste Anton, Nistor Ioan, Puskas Aneta, Rakos Tiberiu-Oliver, Sima Horia-Vasile, Szilagyi
Levente, $imonca Teodor.

Absente motivate, in condiliile art. 137 alin.2 din cadrul O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ, din motive intemeiate, anunlate secretarului general anterior qedintei, nu sunt.

Absente nemotivate, respectiv neanun{ate anterior qedin{ei, nu sunt.

Sedinta este statutari cu 15 membri prezen[i, din 15 consilieri locali in funclie.

Presedintele sedintei se propune a fi in persoana consilierului local KIS ZSOFIA,
deciziei consilierilor locali de a succeda in ordine alfabeticd" cu schimbul" fiecare consilier.consilier, pentru o

conform

perioad[ de 3 luni, acesta este de acord qi se aprobd in unanimitate.
Presedintele declard deschise lucrdrile qedinlei Consiliului Local Pduleqti, judelul SM.
Preqedintele de gedinld consultd consilierii cu privire la procesul verbal al qedinlei anterioare a

Consiliului Local Pduleqti, care se supune spre aprobarea consilierilor locali prezenli, de cdtre

secretarul general al UAT Paulesti, sedinta care a avut loc in data de 24.05.2022. Procesul-verbal a

fost transmis spre cunogtinla consilierilor locali, iar fa\a de el pregedintele de sedinta doregte sd qtie

dacd sunt sau nu sunt obiectii.
Presedintele de sedinta suoune la

duoa cum urmeaza.
vot procesul-verbal al sedintei anterioare, si se exprima votul

Donca Sandu

scrisorii de garantie emisa de Fondul de Garantare

de 'investitie - "Modemizare, infiintare si dotare

tru
lederan Simona-Margareta. Kis Zsofia. Lele Gabriel-Adrian. Niste Anton. Nistor loan. Puskas Aneta.

Rakos Tiberiu-Oliver. Sima Horia-Vasile. Szilaglri Levente. $imonca Teodor.

2 abtineri. consilierii Botos Alexandru" Lazar Adrian - Gheorghe

O impotrivd.
din l5 consilieri locali prezentila exprimarea votului'

Presedintele de sedinti di citire ordinii de zi.

Ordinea de zi
1. Proiect HCL nr.44130.05.2021
privind aprobarea solicitarii de prelungire a

a Creditului Rural - IFN S.A. pentru obiectivul
gradinite in Comuna Paulesti, judetul Satu Mare"

- initiator proiect dl. primar Bontea Zenoviu Stelian
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Solicitare retragere de pe ordinea de zi:
Nu este cazul

Solicitare suplimentare ordinea de zi:
Nu este cazul
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Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a acestei sedinte, iar consilierii isi exprima
votul dupa cum urrneaza,

15 voturi pentru" consilierii Botos Alexandru, Chendereq Vilian, Donca Sandu-Ovidiu, Duca
Teofil-Marius, Iederan Simona-Margareta, Kis Zsofia, Lazar Gheorghe - Adrian, Lele Gabriel-Adrian,
Niste Anton, Nistor Ioan, Puskas Aneta, Rakos Tiberiu-Oliver, Sima Horia-Vasile, Szilagyi Levente,
$imonca Teodor.

A abtineri^
O impotrivd.
din 15 consilieri locali prezenti la exprimarea votului.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

l. Proiect HCL nr. 44130.05.2022
privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie emisa de Fondul de

Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru obiectivul de investitie - "Modernizare.
infiintare si dotare gradinite in Comuna Paulesti. iudetul Satu. Mare"

Presedintele de sedinta da citire proiectului, daca sunt intrebari?
Consilier Nistor - eu asi avea o intrebare, care este urgenta? Sa prelungim scrisoarea asta de

garantie pana in 24.10.2022, care expira acum de fapt in24.08.2022.
Primar - ne cere AFIR-ul si ieseam cu ea din termen daca nu o prelungeam acum. Acum sa stiti

si dvs. receptia noi am facut-o la cele doua gradinite, si la Petin si la Ambud, este facuta receptia, doar
ca pana atunci am trecut 2 luni la prelungire, pentru ca daca nu avem prelungirea mai avem o
procedura de facut cu privire la intabulare si un pic acolo am intarziat pentru ca nu puteam face
intabularea cladirii noi de la Ambud pana nu se facea prelungirea.

Consilier Nicstor - nu am intrebat de ce e prelungirea, am intrebat de ce acum prelungim daca
numai in 24.08.2022 expira,

SG - daca doriti as putea explica aici, la AFIR termenele sunt foarte lungi, peste 45 de zile,
daca noi am preconizat ca stim ca se va prelungii s-au trimis niste clarificari la AFIR. Ei ne trimit de la
aceasta o scrisoare din care avem 7 zile sa depunem actele, adica si hotararea aceasta de consiliu.

Primar - 5 zile
SG - mie colegele mi-au zis 7 zile, dar poate ca sunt 5, oricum termenul e scurt, ei ne trimit un

raspuns sa depunem anumite acte si de la lamurirea respectiva avem 5 zile sa raspundem, desi
scrisoarea de garantie intradevar e in timp, din cauza proceduri birocratice trebuie sa ne incadram in
acest timp.

Presedintele de sedinta - supunem la vot,
15 voturi pentru, privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie emisa de

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A: pentru obiectivul de investitie - "Modernizare,
infiintare si dotare gradinite in Comuna Paulesti, judetul Satu Mare"

A abtineri"
O impotrivi"
din 15 consilieri locali prezenti Ia exprimarea'votului.
Secretarul General comunica inbaza votului ca proiectul de hotarare a fost aprobat.
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Primar - in data de 19.07.2022 vom avea la Amati festivalul mestesu cu

Consiliul Judetean si in septembrie vom mai avea inca o activitate la Petin. Preconizam sa tinem cea de

la Amati ori la Camin ori in cufiea Scolii unde a fost si anul trecut. Cea de la Petin eu asa m-am gandit,
avand in vedere ca avem acolo spatiu suficient, sa o facem acum in curtea Gradinitei de la Petin.

Eu va invit de pe acum pe toata lumea, va consult daca credeti ca in Petin ar fi o alta locatie,
care ar fi mai buna, deci avem doua activitati pe care le-am putea desfasura.

Pe urma, daca vreti si daca sunteti de acord, am putea face prin octombrie acel Festival al

Recoltei pe care l-am mai facut acum cativa ani pe platou.
Consilier Nistor - sa ne permita pandemia
Primar - da asa este, s-ar putea sa fie iar probleme.
Daca mai doriti sa faceti si alte activitati haideti sa le gandim si sa le cuprindem in buget,

eventual ceva simbolic sau le facem organizate din eforturi proprii, sunt comune care spun renuntam la
o indemnizatie si am facut evenimentul, nu stiu, sunt tot felul de idei.

De asemenea eu vreau sa va consult daca ati dori, sau daca ar fi oportun, avand in vedere ca noi
am mai tot fost pe la comuna infratita in ultima perioada, sa ii invitam si noi anul acesta pe la noi, sa va
ganditi, haideti cu propuneri, sa ne gandim.

Consilier Iederan - pe cand facem festivalul toamnei?
Primar - eu asa ma gandesc sa facem sa ii invitam intr-un moment in care avem si ceva

activitate. Sa ii invitam la activitatea aia la Petin? Undeva in septembrie?

Consilier Donca - sa nu fie tare frig si ploi
Primar - in septembrie e placut. Va mai ganditi si vedem, daca sunt propuneri.

As mai vrea sa va consult inca intr-o problema, avem acea posibilitate din PNRR 324.000 euro

care revine fiecarei comune, acolo printre altele sunt si investitii pe care le putem face, gen pista de

bicilete. Eu va spun direct asta pentru ca cu cei care m-am consultat pana acum cam asta ne-au sugerat

sa facem, pista de bicilete daca am putea de la iesire din Satu Mare si pana la digul de pe Homorod,

intre Ambud si Petin,
Consilier Szilagyi - asta ar include si asfaltarea digului?
Primar - sigur ca da, o pista, acum facem masuratorile topografice sa vedem cam cat ar fi

pretul s-ar putea sa nu ne ajunga noua banii aia si sa mai punem noi ceva acolo, sau am avea o varranta

ceea ce pana acum s-a vazut asa in linii mari de standard de cost, si ziceau proiectantii ca s-ar putea

atunci daca nu vrem noi sa facem diferenta sa il facem pana la iesire pe satul Ambud, acolo unde se

merge pe dig, pe langa pompa de apa, dar eu am zis ca cel mai bine ar fi sqil ducem pana in capat'

Consilier Nistor - pai ar mai fi un kilometru
Primar - pentru ca de la Petin oricine vine s-ar putea urca pe acolo si nu mai vine pe drumul

principal, nu mai e pericol de accidente, plus ca in week-end am vazut ca foarte multa lume este.

Consilier Szilagyi - aici avem nevoie de aprobare si dela Apele Romane?
primar - am vorbit cu ei au zis ca o sa facem un protocol de colaborare, in ghid este trecut in

folosinta, terenul este al Statului Roman si il au in folosinta Apele Romane si teoretic dupa ghid putem

accesa acolo, sau daca vreti in alta parte.

Consilier Szilagyi - ar ajutape multi care fac naveta pe acolo

Primar - exact, si vedeti ca e circulatia foarte mare pe drumul principal si sunt probleme'

Atunci am face mai multe iesiri, da? De exemplu unde e Biserica Ortodoxa din Paulesti, pe strazile

Teleki Blanka si Eminescu cate o alee de urcat, pe wrna in Ambud unde avem posibilitatea, cu bancute

si cu iluminat din acesta modern,
Consilier Szilaevi - si niste camere

Primar - alea ar trebui categoric, se fac si vreo 2 sau3

Consilier Szilagyi - Transurbanul nu v-a cautat'inca?

Primar - Nu

locuri de odihna,
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Consilier Szilagyi - sunt niste rute pe care vor sa le puna inapoi autobusele, de exemp-lu ca ff.

8, Vetisul, Doroltul,
primar - probabil ca se va discuta in cadrul sedintei de consiliu de administratie de la ei, unde

noi avem reprezentant, noi suntem membru in consiliu de administratie la ei, si atunci sa vedem daca

ne vor zice ceva,
Consilier Szilagyi - vor sa aduca vreo 15 atobuse
primar - ar ftioarte bine, daca avem asa posibilitate. Asteptam si Anghel Salignyi sa vedem ce

va fi si acolo, cam acestea sunt perspectivele.

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
ZsofiaKry 4
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SECRETAR GENERAL UAT PAULE$TI
Manuela Eva BERNAT
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