UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL|
ORA{UL PUCIOASA
Str. Fântânelor, Nr. 7, ora[ul Pucioasa, jude]ul Dâmbovi]a
Telefon: 0245/232.277, Fax: 0245/760.484
E-mail: info@primpuc.ro

SECRETAR
PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 16.04.2013
cu ocazia [edin]ei de`ndat\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Ast\zi data de mai sus a avut loc [edin]a de`ndat\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa.
Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ana Maria
Ancuţa Adriana
Barbu Adrian
Burlan Filoftia
Butcă Dragoş
Cîrstoiu Mihail
Cr\ciun Dorina
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Toma Vasile Gabriel

Au fost absen]i domnii consilieri: Bădescu Gheorghe, Gorgon Gheorghe Cosmin, Grosu Gabriel
Mihail, Mircea Daniela Elena, Veveriţă Gheorghe Ion.
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena, care spune c\
din consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru
def\[urarea [edin]ei ordinare [i o roag\ pe doamna viceprimar Ana Maria s\ prezinte ordinea de zi.
Doamna viceprimar Ana Maria prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, aceasta fiind aprobat\
cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea
reactualiz\rii Studiului de fezabilitate [i indicatorilor tehnico - economici pentru investi]ia
MODERNIZARE {I EXTINDERE {COALA NR. 4 „ ELENA DONICI CANTACUZINO ”
PUCIOASA, proiect acceptat `n cadrul POR Axa prioritar\ 3 ~mbun\t\]irea infrastructurii sociale.
Domeniul major de interven]ie 3.4 - Reabilitare/modernizare/dezvoltarea [i echiparea infrastructurii
educa]ioanle preuniversitare, universitare [i a infrastructurii pentru formare profesional\ continu\. ”
Se trece la discu]ii.
Domnul ing. Hosszu Mihail - [ef birou urbanism d\ explica]iile necesare, precizând c\ este vorba
despre o diferen]\ de TVA pentru cheltuielile neeligibile. Prezint\ noile cifre.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ cât timp a trecut de când am aprobat acest proiect? Când ai
un asemenea proiect de o anumit\ valoare e[ti foarte atent la ceea ce bagi `n Consiliul Local.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ acest proiect a fost depus la ADR, iar ADR-ul ne-a spus c\
acestea sunt valorile corecte, a[a trebuie s\ arate hot\rârea de Consiliu Local. Am primit aceast\ scrisoare
vineri.
Domnul consilier Pop Aurel solicit\ l\muriri legate de art. 11 al proiectului de hot\râre „
Aprobarea acoperirii tuturor cheltuielilor de `ntre]inere [i func]ionare a obiectivului de investi]ii pe o
perioad\ de cel pu]in 5 ani dup\ darea `n exploatare de c\tre Consiliul Local Pucioasa. ”
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Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ aceasta `nseamn\ c\ toate cheltuielile de `ntre]inere sunt
asigurate din bugetul nostru, timp de 5 ani, dup\ darea `n folosin]\. Noi avem obliga]ia, spune domnul
ing. Hosszu Mihail, ca timp de 5 ani aceast\ [coal\ s\ func]ioneze, s\ asigur\m folosin]a acestei [coli.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ avem vreo garan]ie a acestei lucr\ri?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ avem garan]ie, dar noi ca [i proprietar avem obliga]ia s\
asigur\m `ntre]inerea: c\ldur\, putem s\-i chem\m `napoi dac\ descoperim c\ avem pierderi de c\ldur\,
etc.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ aceasta este obliga]ia noastr\ de ce o mai stipul\m
aici?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ a[a solicit\ ADR, ei vor asigurarea c\ pentru urm\torii 5 ani
noi vom asigura bani pentru func]ionarea acestei [coli.
Doamna consilier Ancuţa Adriana `ntreab\ dac\ diferen]a este legat\ de TVA pentru cheltuielile
neeligibile?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ da.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ care este contribu]ia Prim\riei, la ce valoare se ridic\?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\, contribu]ia noastr\ este de 205.061,50 lei + TVA, deci dou\
miliarde jum\tate.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ a `n]eles c\ nu sunt bani, nu sunt bani nici pentru
Serb\rile Ora[ului Pucioasa, ace[ti bani de unde-i lu\m?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ ace[ti bani sunt prev\zu]i `n buget.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ diferen]a de bani rezultat\ din modificarea Hot\rârii
Consiliului Local - TVA? De unde s-a [tiut de aceast\ diferen]\ pentru a fi cuprins\ `n buget, având `n
vedere c\ la [edin]a trecut\ nu aveam bani pentru capel\?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ banii sunt cuprin[i `n buget.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu `n]elege nu avem bani s\-i d\m unui copil am\rât [i
acum avem.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu trebuie s\ ne mire nimic. Ne-a `ntrebat primarul din ce
cont pl\te[te amenda de 12 000 lei? Din ce cont s-au pl\tit cei 40.000 EURO - salaria]ilor cu care
primarul a pierdut procesul?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ „ ne `ntoarce primarul [i doamna directoare cum vor ei. ”
Tot timpul nou\ ni se cere s\ indic\m sursa. Solicit s\ se consemneze `n procesul - verbal ceea ce spun. ~n
continuare domnul consilier Pop Aurel spune c\ domnul primar nu s-a deranjat nici s\ taie panglica la
b\iatul „ \sta ” care a creat 6 - 7 locuri de munc\ [i a invitat. Oamenii cu ini]iativ\ trebuiesc ajuta]i.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ „ noi l-am ajutat pe b\iatul \sta cu tot ce s-a putut. Nu a
fost rea voin]\, am avut [i noi ca tot omul ni[te probleme personale care nu puteau fi reprogramate. Nu
veni]i s\ ne repro[a]i lucruri care nu sunt adev\rate!
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a[a s-a procedat [i cu invita]ii la Serb\rile Ora[ului
Pucioasa? Domnul primar a fost pe litoral `n loc s\-[i a[tepte invita]ii [i-o roag\ pe doamna vice „ s\ nu-l
mai cocolo[easc\ ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu solicit\ domnului consilier Pop Aurel ca toate aceste
lucruri s\ le spun\ domnului primar `n fa]\, când este prezent, nu `n lips\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ este necesar\ lucrarea asta?
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ da, este necesar\ [i este un lucru mare s\
avem `n ora[ o [coal\ european\. Aceast\ [coal\ este „ european\ ”, dar prin investi]ia care se face devine
european\ [i prin condi]ii. Acela[i lucru se va `ntâmpla [i cu {coala nr. 1. ~mi pare r\u c\ nu s-a `ncadrat
[i Colegiul. S-a `nv\]at `n aceast\ [coal\ [i pe 3 schimburi.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ avem garan]ie. Ce
garan]ie avem pentru str\zile din ora[, sunt numai gropi?
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ to]i consilierii sunt de acord cu aceast\
investi]ie. ~l apreciaz\ pe domnul ing. Hosszu Mihail pentru ceea ce face, a [i recunoscut c\ a fost acolo [i
o gre[al\ uman\.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ dac\ avem [i diferen]e de bani?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ avem banii `n buget.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ este `ntrebat ce se `ntâmpl\ `n ora[, cu gropile de pe str\zi?
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Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ ora[ul este `n reconstruc]ie [i sper\ ca la sfâr[itul acestui
mandat domnul consilier Pop Aurel s\ fie mândru c\ a fost consilier.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu crede, ora[ul arat\ r\u.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea reactualiz\rii Studiului de fezabilitate [i indicatorilor tehnico - economici
pentru investi]ia MODERNIZARE {I EXTINDERE {COALA NR. 4 „ ELENA DONICI
CANTACUZINO ” PUCIOASA, proiect acceptat `n cadrul POR Axa prioritar\ 3 ~mbun\t\]irea
infrastructurii sociale. Domeniul major de interven]ie 3.4 - Reabilitare/modernizare/dezvoltarea [i
echiparea infrastructurii educa]ioanle preuniversitare, universitare [i a infrastructurii pentru formare
profesional\ continu\ [i este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ” [i 1 „ AB}INERE ” - domnul consilier
Pop Aurel.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ este `n derulare [i proiectul de la {coala nr. 1. Este posibil s\
avem mici modific\ri [i acolo.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
POPA CONSTANTIN TIBERIU

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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