PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 16.02.2012
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Au participat urm\torii consilieri:
1. Avanu Cristian
2. Barbu Adrian
3. B\descu Gheorghe
4. Burlan Filoftia
5. Butc\ Drago[
6. Cojocaru Rodica
7. Dobrici Gheorghe
8. Foamete Radu Gabriel
9. Giurescu Angelica
10. Grosu Gabriel
11. M\d\ran Constantin
12. P\duraru Victor
13. Popa Constantin Tiberiu
14. Popescu Corneliu Dan
15. Teliceanu Floarea
16. Trandafir Dorel Ioan
A fost absent motivat domnul consilier Simion Mircea care are o problem\ de s\n\tate.
{edin]a a fost deschis\ de doamna Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa care spune c\ din
consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru
desf\[urarea [edin]ei [i-l roag\ pe domnul primar s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, aceasta este aprobat\ cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Doamna Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa supune la vot procesul - verbal al [edin]ei
ordinare din 31.01.2012. Nu sunt discu]ii sau observa]ii pe marginea procesului - verbal. Acesta este
supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul profesor Dobrici Gheorghe.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
local de venituri [i cheltuieli [i a celorlalte bugete ale U. A. T. ora[ul Pucioasa pe anul 2012.”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul pre[edinte de [edin]\ prof. Dobrici Gheorghe `ntreb\ dac\ sunt discu]ii?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a f\cut 2 modific\ri la proiectul supus aten]iei Consiliului
Local `n cadrul acelora[i capitole. Este vorba de suma de 140 lei - legat de Biserica Sf. Mihail [i Gavril.
Aici `n urma, negocierilor dintre partidele politice la nivel jude]ean s-a precizat câteva obiective de la
nivel jude]ean: Protoeria Pucioasa [i Biserica Sf. Mihail [i Gavril, adic\ Biserica II. ~n urma discu]iilor
avute anterior cu cei implica]i `n negocierea politic\ de la nivel jude]ean, Biserica Parohial\ nr. II are o
repartizare separat\ separat\ de aceast\ adres\ care ne-a fost comunicat\ nou\, deci o repartizare direct\
din fondurile Consiliului Jude]ean care nu afecteaz\ aceste venituri ale noastre. De asemenea Protoeria
Pucioasa ar fi trebuit s\ fie finan]at\ de la Consiliul Jude]ean. S-a renun]at [i nu am putut s\ primim
suficiente l\muriri [i au l\sat - o `n aceast\ scrisoare de la Consiliul Jude]ean [i au [i trecut-o la finan]are.
Pentru suma cealalt\, pentru Biserica Sf. Mihail [i Gavril, preotul de la {erb\ne[ti a spus c\ este suma
repartizat\ lui, ulterior, `mpreun\ cu p\rintele protopop Hârciu [i preotul Rainea s-a opus, s-a ajuns la
concluzia s\ fie repartizat\ ulterior, `n func]ie de obiectivele fiec\ruia, tuturor unit\]ilor de cult bisericilor - din ora[ul Pucioasa, ca s\ nu mai fie discu]ii vis-a-vis de aceast\ sum\. Acestea sunt
modific\rile propuse, iar dac\ domnii consilieri doresc mai multe l\muriri poate s\ le dea doamna Sârboiu
Adriana, legat de transferul acestor sume c\tre aceste unit\]i de cult [i s\ nu mai fac\ tot felul de
transferuri, `ntre capitole diferite care s\ nu afecteze acest buget a[a cum l-am constituit noi, f\r\ s\ mai
trecem de la cheltuieli curente la cheltuieli de capital.
O alt\ sum\ de bani pe care am prev\zut-o pentru alte obiective a fost contribu]ia proprie de 136
de mii lei de pe bugetul de pe lista de investi]ii din excedentul bugetar pe anul trecut [i 136 mii de lei pe
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care-i aveam din veniturile proprii, eronat s-a trecut [i dintr-o parte [i din cealalt\. Ulterior am convenit,
ambele sume de bani s\ le trecem pentru extindere re]ele de ap\ [i bran[amente pentru realizarea
lucr\rilor adiacente proiectului de ap\ [i canalizare ce-l desf\[ur\m cu Compania de Ap\, pe unde se trece
cu aceast\ investi]ie se fac [i bran[amentele a[a cum am f\cut [i la {erb\ne[ti ca s\ urgent\m realizarea
investi]iei la o finalizare serioas\, pentru a putea veni ulterior cu asfaltarea, pentru c\ n-o s\-[i fac\ to]i
bran[amentele, o s\ avem probleme [i am zis s\ continu\m pe cât posibil, pentru ca aceast\ sum\ de bani
n-o s\ ne ajung\. Mâine, spune domnul primar B\d\u D\nu], am `ntâlnire cu domnul Vasilescu de la
Compania de Ap\, pe care l-a invitat pentru a vedea `n ce m\sur\ poate s\ ne sprijine [i ei cu un buget de
manier\ s\ pun\ [i ei o parte din aceast\ cheltuial\ `n ideea de a finaliza toate bran[amentele de ap\ [i
canal pe str\zile pe care intr\m. R\mâne acela[i buget pe total, la biseric\ banii nu se acord\ numai
bisericii Sf. Mihail [i Gavril ci tuturor bisericilor, inclusiv catolic\, deci vor r\mâne tot pe „ servicii de
culte ” [i cele 2 sume de bani pe care le-am pus la bran[amente [i la extinderi de ap\ [i canalizare, având
`n vedere c\ la proiectul de modernizare drumuri avem o finan]are de 6 mliarde 300 lei, finan]are pe care
o avem din `mprumutul intern. La cofinan]area total\ cca. 10 miliarde lei, sunt to]i banii care ar trebui s\
fie contribu]ia noastr\. Sunt [i ni[te cheltuieli neeligibile care sunt `n competen]a noastr\ de finan]are,
asigur\m cofinan]area pentru proiectele de la `nceput, normal. Lucrarea va `ncepe anul acesta [i va fi
finalizat\ anul urm\tor, s\ primeasc\ diferen]a de finan]are anul urm\tor de cca 4 miliarde de lei ca s\ ne
r\mân\ bani mai mul]i pe zona de bran[are, ap\ [i canal.
Doamna director executiv Sârboiu Adriana spune c\ se modific\ 2 articole din proiectul de
hot\râre, de fapt se completeaz\ art. 5 [i art. 7 cu aceste sume.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ la cap. „ Cultur\ recreere ” este `nscris obiectivul
„locuri de joac\ pentru copii”, nu suma `l intereseaz\ dar ar dori s\ se fac\ [i igienizarea locurilor `n care
se amenajeaz\ locuri de joac\, deoarece pe Avram Iancu, este o mizerie de nedescris `n locuri `n care au
fost amenajate aceste locuri de joac\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este o treab\ ulterioar\.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ a observat c\ apare acolo Gr\dini]a nr. 2. Aceast\
gr\dini]\, spune domnul consilier P\duraru Victor, are amenajat loc de joac\ chiar foarte dotat.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ locurile de joac\ existente sunt oarecum dep\[ite, nu sunt
iscirizate. Ni s-a cerut de c\tre cei din conducerea Gr\dini]ei acest lucru, iar suma de bani nu este mare.
Spune, domnul primar B\d\u D\nu], c\ suma de bani nu este mare, iar prioritar va fi zona din
Aleea Ardealului, pentru parcare [i locuri de joac\. Bani nu se vor ajunge pentru toate obiectivele de
acolo. Poate g\sim solu]ii s\ mai complet\m.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ nu a v\zut un fond de urgen]\, a[a cum avem ast\zi necesit\]i: exemplu cererea de sponsorizare cum este cea a Clubului Kidava, sau de urgen]\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ sum\ solicitat\ de Clubului Kidava este cuprins\
`n buget.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ sunt alte multe situa]ii care nu au primit buget\ri, pentru c\
nu sunt bani.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ observ\ c\ din nou, vom investi `n b\nci stradale. La
„turcul” erau 2 b\nci care au disp\rut.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ nu au disp\rut ”.
Atunci, spune domnul consilier P\duraru Victor, sunt mutate nu [tiu unde [i `ntreb de ce au fost
luate de acolo.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ s-a mai f\cut aceast\ discu]ie [i `ntrebarea este dac\ o s\ se
fac\ la infinit.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ cineva poate vrea s\ se odihneasc\ acolo, pentru c\
b\ncile sunt ale oamenilor.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ se vor mai pune b\nci ca oamenii s\ se odihneasc\.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan legat de b\nci spune c\ are rug\mintea ca la achizi]ie s\ se
fac\ un studiu prealabil al formei b\ncii, pentru c\ s-au achizi]ionat de-a lungul anilor, b\nci pe care omul
se a[eaz\ dar nu se mai putea ridica pentru c\ erau foarte prost concepute, deoarece curba aceea pe care o
au, `n general, b\ncile stradale [i din proiect sunt prost f\cute, iar altele au fost prost instalate, adic\ pe
spate, dar de ambele lucruri trebuie s\ se ]in\ cont pentru c\ astfel investim ni[te bani [i nu st\ nimeni,
mai r\u se chinuie, de fapt `i risipim.
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ cele care au fost achizi]ionate anul trecut, chiar sunt
solicitate de foarte mult\ popula]ie. Am `ncercat s\ iau b\nci suficient de ieftine [i suficient de bune ca s\
poat\ fi folosite.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ ar trebui probate a[ezându-v\ pe ele, nu v\zute `n
poz\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a ales o ofert\ cea mai ieftin\ dintre toate ofertele pe care
le-am primit, nu am pus b\nci care s\ nu poat\ fi folosite.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ revine la locurile de joac\ pentru copii. ~n]elege c\
ele au fost iscirizate, `n mod automat atunci când au fost amplasate. ~ntreab\ dac\ a mai trecut cineva s\
vad\ cum mai arat\ aceste locuri de joac\ de la momentul amplas\rii lor? Vreau s\ spun, spune doamna
consilier Cojocaru Rodica, c\ `n clipa acesta locurile de joac\ sunt `n mare pericol locurile de joac\, nu
numai `n cartierul `n care locuiesc eu: toboganele nu mai au niciun fel de t\lpici, sunt deja rupte, nu mai
spun c\ tot timpul anului sunt de o mizerie cumplit\. Aten]ie m\rit\, spune doamna consilier Cojocaru
Rodica, nu este suficient s\ le instal\m, trebuie, neap\rat, ca o echip\ din când `n când s\ mai treac\ s\ le
repare, pentru c\ dac\ v\ duc acum s\ vede]i cum arat\ locurile din cartierul meu [i nu numai acela v\
cruci]i, mai mult decât b\ncile pe care ne a[ez\m, poate, ar trebui s\ li se acorde o aten]ie deosebit\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ vor fi verificate toate locurile de joac\.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ locurile de joac\ sunt un mare pericol pentru copii.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ aceasta este o discu]ie pe care o puteau face [i cu alt\
ocazie nu neap\rat la [edin]a cu aprobarea bugetului local.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ ar trebui s\ se cuprind\ `n buget nu numai bani
pentru cump\rarea de locuri de joac\, ci [i pentru repararea [i `ntre]inerea lor.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ pe ce se bazeaz\ Spitalul ora[ului Pucioasa când
vorbe[te despre dot\ri independente.
Doamna economist Stoica Corina director economic la Spitalul or\[enesc Pucioasa spune c\
dot\rile independente au ca surs\ de finan]are veniturile proprii care se ob]in din servicii medicale la
cerere! Anul trecut veniturile proprii, spune doamna Stoica Corina, au fost 2 miliarde 200lei.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ a remarcat generatorul electric care este
imperios necesar Spitalului or\[enesc Pucioasa.
Repara]iile capitale, spune doamna Stoica Corina, au ca surs\ de finan]are venituri de la bugetul
local, ponderea important\ o are repara]ia la ascensor, sunt 2 ascensoare care trebuiesc iscirizate.
Doamna economist Stoica Corina director economic la Spitalul or\[enesc Pucioasa spune c\
adreseaz\ rug\mintea ca `n momentul `n care vor exista sume la bugetul local poate sprijin\ spitalul.
Acest spital a r\mas cu un num\r de 240 de paturi finan]abile de la cas\, dup\ toate demersurile care au
fost f\cute este al doilea spital din jude], dup\ Spitalul Jude]ean [i trebuie sprijinit. Spune c\, adreseaz\
rug\mintea, poate la urm\toarea rectificare o s\ ne sprijini]i.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ aceea[i rug\minte o adreseaz\ [i dânsul.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ „ `n [edin]a de buget de anul trecut 2011 am
insistat cu to]ii s\ prindem o sum\ de bani pentru a se construi la ser\, sau altundeva un ad\post pentru
câinii vagabonzi. Am a[teptat o lege care am v\zut c\ este neconstitu]ional\. Dup\ un an de zile, am v\zut
c\ situa]ia este aceia[i. ~n bugetul pe anul acesta am v\zut c\ nu este cuprins\ nicio sum\ pentru a se lua o
m\sur\ pentru a st\pâni câinii din ora[. Sunt copii care alearg\ prin z\pad\, acum nu se mai pot ap\ra,
sunt ataca]i de câinii vagabonzi. Am `n]eles c\ la un moment dat erau portocalii, dar am v\zut c\ sunt [i
galbeni, sunt [i ro[ii. ”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ am spus c\ sunt portocalii pentru c\ vin de la dl. primar
Boriga, care [i-a permis s\-i descarce la Pucioasa, am g\sit crotariile cu numere de Târgovi[te din acest
motiv am spus c\ sunt portocalii ”.
Spune c\ este o investi]ie pe care o facem inutil, având `n vedere c\ noi, deja la ser\, avem ni[te
spa]ii `n care se pot ad\posti o serie de câini. Dar, [ti]i bine c\, a[a cum am spus [i anul trecut c\
societatea care va prelua dezinfe]ia [i toate celelalte va prelua [i aceast\ gestionare a câinilor. De
asemenea, o s\ avem contracte cu societ\]i specializate `n serviciul de ecarisaj, a[a c\ „ chestia asta ” pe
care vre]i s-o face]i, o face]i numai de fa]ad\ [i s\ zicem cumva c\ nu-i plimb\m câinii pe acolo pentru c\
`]i trebuie: ustensile, utilaje ca s\-i prinzi [i s\-i duci acolo, s\ le dai s\ m\nânce, s\ le dai s\ bea ap\,
opera]iuni care te cost\ mai mult decât dai ajutor social la un om. Din acest motiv nu sunt nici ad\posturi
`n ]ara asta. ~n zona noastr\ are ad\post pentru câini Târgovi[tea. Domnul viceprimar a fost [i a vizualizat
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unul pe la Pite[ti, care a fost dat [i la televizor, gestionat de asocia]ii [i funda]ii nu de prim\rii. Nu avem
banii necesari ca s\ facem astfel de coinstruc]ii. Am gestionat, `n m\sura `n care s-a [i putut, anul trecut
situa]ia câinilor. S-a g\sit o anume solu]ie `n anume situa]ii. Nu vom putea sc\pa de câinii comunitari,
atâta timp cât nu se va lua o m\sur\ na]ional\, adic\ s\ se creeze un cadru unitar, o lege unitar\ s\ o
respecte toat\ lumea [i s\ se `mpu]ineze cumva. Nimeni nu vrea s\ „ ia taurul de coarne ” [i s\ rezolve
aceast\ situa]ie. Evident, câinii vor fi lua]i de pe strada, `i ducem la ad\post, `i castr\m, `i aranj\m, le d\m
drumul pe strad\ [i pe strad\ `i g\sim.”
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ „ `n felul acesta `i steriliz\m, nu mai sunt
periculo[i ”.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ se gânde[te la dl. M\d\ran Constantin, care tot este pe zona
aceea de gârl\ s\ `ncerc\m `mpreun\ cu dvs., s\ facem o asocia]ie acolo, s\ g\sim un loc[or, poate ne
ajuta]i.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ „ ave]i teren suficient la ser\ ”.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ terenul este chiar insuficient, dar avem organizat acolo
ceva [i consider\ c\ este suficient. Dac\ dvs. considera]i c\ avem resurse de bani, s\ facem acest ad\post
`n detrimentul altor situa]ii: prin spitale, prin [coli, eu nu am nimic `n potriv\.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ `n situa]ia `n care un om este mu[cat de câine, el
nu [tie legea, pentru c\ `n situa]ia respectiv\, ar putea s\ v\ dea pe dvs., ca persoan\ `n judecat\, pentru c\
el a fost mu[cat pentru c\ dvs. nu a-]i luat nicio m\sur\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trebuie s\-[i asume [i anumite riscuri. Domnul primar
B\d\u D\nu] `l `ntreab\ pe domnul consilier M\d\ran Constantin ce vre]i s\ facem, s-au plafonat salariile,
sunt blocate posturile. ~nfiin]\m aceast\ societateacum [i poate c\ `n felul acesta reu[im s\ `nfiin]\m `n
cadrul ei [i serviciul de ecarisaj, dar nu sunt bani. Anul trecut nu s-au `ncasat la bugetul local 30 miliarde,
s-au sup\rat oamenii c\ le-a trimis soma]ii acas\. Mi-ar place [i mie, spune domnul primar B\d\u D\nu],
s\ existe un ad\post modern, frumos pentru câini, dar nu sunt bani.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ [tie c\ a fost o discu]ie f\cut\ de domnul viceprimar, s\
ne `ntâlnim chiar aici `n aceast\ sal\ cu medicii veterinari, asocia]ii neguvernamentale [i nu s-a
materializat din câte [tie dânsa.
Domnul viceprimar spune c\ a a[teptat s\ apar\ legea, lege care a fost declarat\ neconstitu]ional\.
Nu po]i s\ discu]i `ntr-un cadru oficial [i s\ lu\m ni[te decizii, spune domnul viceprimar, atâta timp cât nu
avem un cadru legislativ. Trebuie, spune domnul viceprimar ca Consiliul Local s\ fac\ un pas, s\ aprobe
o singur\ sum\ ar putea spune [i modic\ pentru a da o fa]\ ad\postului existent, pentru c\ `n momentul `n
care vor veni ONG-uri [i presa [i ne va `ntreba ce facem pe tema aceasta s\ vad\ c\ noi am f\cut ceva, s\
vad\ c\ noi avem un ad\post cu 20 de locuri. Suntem dispu[i s\ facem `ntâlnirea cu ONG-uri, cadre
medicale care [i-au manifestat dorin]as\ se implice, `ns\ când s-a construit bugetul s-au f\cut propunerile
pe care le ave]i acum, `n fa]\, spre aprobare. Am discutat cu domnul primar pe tema asta [i a spus c\ are o
anumit\ gândire pentru problema acesata a câinilor comunitari [i se va rezolva `ntr-o perioad\ imediat
urm\toare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ ceea ce dori]i dvs. acum se poate face cu ceea ce avem
acum la ser\, s\-i prindem, s\-i castr\m, s\-i eutanasiem pe cei bolnavi, ulterior le d\m drumul afar\ [i
r\mân tot pe strad\.
Activit\]ile ce ]in de câini cost\ foarte mult, am discutat [i cu medicii veterinari, spune domnul
primar B\d\u D\nu]. Câinii stau pe strad\ pentru c\ le d\m de mâncare mul]i dintre noi, pentru c\
accept\m anumite situa]ii de dragul nu [tiu cui [i nu [i nu [tiu ce, mul]i fiind adu[i `n Pucioasa, din alte
localit\]i.
~n ceea ce propune domnul viceprimar, dac\ se dore[te numai amenajarea spa]iilor de acolo asta
se poate face, putem aloca o sum\ de bani pe cheltuieli materiale, nefiind necesar s\ le cuprindem expres
`n buget.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ dore[te s\ ridice o problem\ legat\ de vremea din
ultima perioad\ care a creat dou\ probleme una decurgând din cealalt\, la sec]ia de psihiatrie: 1. pompele,
conductele au `nghe]at, astfel c\ de 2 - 3 s\pt\mâni spitalul de psihiatrie nu are ap\ [i a doua legat\ de
poart\. S-a mai spus cu alte ocazii, la noi la de psihiatrie este o poart\ frumoas\ din lemn, mai neobi[nuit\
`n zona noastr\, `ns\ ma[inile mari care trebuie s\ intre `n sec]ie pentru diverse situa]ii, unele chiar de
urgen]\, m\ gândesc mai ales la pompieri, având `n vedere c\, cl\dirile de acolo sunt din lemn [i dac\ se
va `ntâmpla vreodat\, Doamne fere[te s\ ia foc, interven]ia trebuie s\ fie foarte rapid\, iar ma[inile
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pompierilor nu au acces pe aceast\ poart\, lucru pe care l-a obaservat chiar ieri când ma[ina a venit s\-i
aprovizioneze cu ap\, golindu-se instala]ia, a trebuit s\ apeleze la pompieri s\ o umple, a durat foarte mult
pân\ a trecut de aceast\ poart\. ~n]elege c\ nu mai poate introduce `n acest buget aceast\ solicitare de
ultim moment, dar dore[te s\ r\mân\ [i `n con[tiin]a colegilor s\i, ca modificare aceast\ problem\, poate
la urm\toarea rectificare de buget vom g\si o solu]ie financiar\ pentru modificarea por]ii. Ca un al treilea
punct, spune domnul consilier Trandafir Dorel Ioan, domnul primar [tie pentru c\ am fost `mpreun\ [i am
analizat situa]ia pe teren, zidurile de sus]inere, parape]ii pe metri `ntregi, datorit\ alunec\rilor de teren
s-au dislocat buc\]i mari de zid, [i care pun n pericol pacien]ii care trec pe lâng\ ele, acestea fiind unele
pe calea de acces auto, dar care este folosit\ [i de pacien]i la mersul pe jos, cât [i pe trotuarul [i scara
folosite numai de pacien]i. {i aceste zone necesit\ interven]ie rapid\ pentru c\, Doamne fere[te, c\derea
unui asemenea zid pe cineva poate s\ aib\ consecin]e nefaste.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune c\ dore[te s\ se refere la situa]ia repartiz\rii TVA-ului pe
unit\]ile de `nv\]\mânt, care se g\sesc `n anexa 10 [i are câteva `ntreb\ri, l\muriri. Cine a f\cut aceste
repartiz\ri [i dac\ aceast\ repartizare s-a f\cut conform legii educa]iei na]ionale privind finan]area pe
elev, a[a cum spune Legea Educa]iei Na]ionale nr. 1/2011[i de ce nu s-a f\cut o `ntâlnire `n prealabil, cu
[efii contabili, cu centrele bugetare de la institu]iile de `nv\]\mânt [i se gânde[te c\ ar fi fost mult mai
corect, se puteau elimina anumite suspiciuni.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ repartizarea s-a f\cut de D.G.F.P. Dâmbovi]a, `n
baza a ceea ce unit\]ile [colare au solicitat. Cu privire la `ntâlnirea cu contabilii [efi aceasta s-a f\cut, a
participat dl. Chiran, deci a luat leg\tura dl. Chiran.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune c\ a fost o discu]ie cu Prim\ria, la care dl. primar a spus c\
va chema to]i contabili aici la Prim\rie, la o `ntâlnire la care trebuia s\ participe [i doamna S`rboiu
Adriana, contabilii [i directorii.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ s-a discutat cu contabilii [efi.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune c\ din discu]ia pe care a avut-o cu contabilul [ef a rezultat
c\ `n anul 2012 {coala nr. 1 are mai pu]ini bani repartiza]i ca `n anul 2011.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ banii au fost repartiza]i de Direc]ia Finan]elor.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune deci nu de dvs.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\, Direc]ia de Finan]e, `n baza la ceea ce am licitat,
ne-a dat aceast\ sum\ [i c\ peste tot nu este cam ceea ce trebuie.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune c\ nu s-a asigurat finan]area pe elev a[a cum spune legea.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ s-au dat mai mul]i bani la personal, dacât la
cheltuieli materiale. Este reparti]ia D.G.F. [i nu numai la `nv\]\mânt nu se ajung banii, cam aceea[i
situa]ie este peste tot.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune c\ [i la cheltuielile materiale sunt diferen]e. {coala nr. 1
are 85 mii lei iar {coala nr. 4 are 145 mii lei, care au fost criteriile?
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ poate alt\ [coal\ are alte utilit\]i, dac\ se dore[te va
face [i o detaliere, este vorba [i de suprafa]\. Calculele au fost foarte am\nun]it f\cute, nu de mine
personal, spune doamna economist S`rboiu Adriana, ci de al]ii care se ocup\ de a[a ceva.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune c\ se refer\ [i la num\rul de clase, la num\rul de grupuri
sanitare.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ to]i au deficit, nu numai {coala nr. 1.
Domnul consilier Grosu Gabriel spune c\ ar fi mul]umit dac\ acest buget ar fi fost `ntocmit `n
mod corect, f\r\ s\ intervin\ alte chestii subiective.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ bugetul a fost `ntocmit, nu are cum s\ intervin\
nimic, deficitul este mare peste tot [i pentru persoanele cu handicap sumele vin tot din TVA, iar suma
venit\ este foarte mic\.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune c\ are de f\cut o propunere: poate reu[e[te domnul
primar s\ cuprind\ o sum\ de bani [i pentru trotuare care sunt sub orice critic\, `n tot ora[ul, cei care merg
pe jos v\d acest lucru, mai ales acum când apare ghea]a, poleiul, etc. Consider\ c\ trebuie s\ se intervin\,
numai de la gar\, dac\ o lua]i pe dreapta, spune domnul consilier Dobrici Gheorghe, se gânde[te la turi[tii
care vin `n ora[ [i merg pe acolo, cred c\ se `nchin\ pentru c\ nu au mai v\zut a[a ceva.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Domnul pre[edinte de [edin]\ prof. Dobrici Gheorghe supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea bugetului local de venituri [i cheltuieli [i a celorlalte bugete ale U. A. T. ora[ul Pucioasa pe
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anul 2012 [i acesta este aprobat `n forma prezentat\ cu un num\r de 15 voturi „ PENTRU ” [i o
„AB}INERE” a domnului consilier M\d\ran Constantin.
Pentru c\ la [edin]a Consiliului Local particip\ locatari din Aleea Ardealului - Asocia]ia de
Proprietari nr. 3 - „ Aleea Ardealului - bl. 1,23, domnul pre[edinte de [edin]\ prof. Dobrici Gheorghe
propune s\ se treac\ la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: Notificarea nr. 2412/08.02.2012 adresat\ de
aceast\ asocia]ie Consiliului Local Pucioasa.
Doamna Tara[ spune c\ „ blocul dânselor are o vechime de 77 ani, a avut o mare problem\ cu
co[ul care era al centralei termice, care s-a d\râmat la etajul 2 [i 4, s-a stricat acoperi[ul, iar `n vara
aceasta a reu[it s\-l dea jos, s\ repare pere]ii prin efortul nostru, nu ne-a dat nimeni niciun leu, au f\cut
eforturi mari pentru c\ suntem majoritatea pensionari , [i pentru aspect pentru c\ blocul nostru ar\ta
`ngrozitor pe afar\, fiecare dore[te s\ tr\iasc\ omene[te, dar afl\m c\ se dore[te aceast\ cale de acces, am
auzit [i noi c\ vecinul nostru dl. Veveri]\ dore[te cale de acces ca s\-[i aduc\ marfa la magazin. Distan]a
dintre blocul nostru [i gardul dumnealor este, la intrare unde trebuie s\ intre ma[ina, mai mic\ de 4m.,
mai `n `n adâncime s\ zicem c\ ajungem la 7m. Dar ca s\ intri arcaua fostului parter nu poate fi stricat\
pentru c\ este un tot cu arcaua blocurilor [i constructorul ne-a spus c\ acest p\trat care a fost trebuie s\
r\mân\ intact, pentru c\ altfel stric\m echilibrul blocului. Deci asta r\mâne a[a [i distan]a dintre gardul
lor [i blocul nostru ar fi 4m. Ori, numai vorbesc cei de la parterul blocului: pleac\ ma[inile de tonaj, s\-]i
tr\nc\ne tot timpul geamurile [i a[a curtea dumnealor s-a `n\l]at fa]\ de nivelul p\mântului care este `ntre
bloc [i curtea dumnealor. Toat\ apa, care vine din curte [i toat\ apa care vine dup\ acoperi[, dac\
dumnelor o s\ fac\ aceast\ cale de acces o s\ mai r\mân\ cel mult 2m. Acolo ni s-a spus c\ se va face
spa]iu verde, c\ se vor aduce canapele, unde se va pune canapele la geamul nostru? Nu avem nimic cu
vecinii no[tri, sunt ni[te oameni cu mult bun sim], dar acum e rândul nostru s\ ne ap\r\m casele pentru c\
acestea sunt casele noastre, f\cute a[a cum am putut. Dumnealui trebuie s\ g\seasc\ o modalitate, a avut
curte pe une a trecut, are un gard acolo unde este cabinetul stomatologic. Putea cu un c\ru] s\ trag\, dar
nu s\ vin\ [i s\ fac\ r\u la cel pu]in 20 de familii, cu copii. Toat\ apa care va fi nu se duce spre curtea
dumnealor, se duce spre locuin]ele noastre, spre blocul nostru, `n detrimentul nostru. Noi vorbim ca ni[te
oameni. Nu avem nimic `n potriva dân[ilor, dar v\ rug\m s\ v\ gândi]i [i la noi, pentru c\ nu avem alte
posibilit\]i.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\ pân\ `n ziua de ast\zi nu s-a pus pe ordinea de zi a
[edin]ei nici o cerere din partea domnului Veveri]\, nu a fost acceptat\ s\ vin\ la discu]ii. La un moment
dat, ca [i dumneavoastr\ [i dânsul a avut acces la [edin]\ [i [i-a spus acest punct de vedere c\ [i-ar dori
acest\ cale de acces. Nu exist\ niciun proiect [i nici nu va fi pentru c\ nu `ntrune[te condi]iile depline ca
s\ putem s\ aviz\m adic\ lipse[te acordul dvs.
Doamna Tara[ spune c\ a v\zut schi]a, am fost `n audien]\, am v\zut poz\.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\ a fost [i aici `n Consiliul Local [i domnul Veveri]\
care s\-i aprobe accesul, pentru c\ nu are acordul dvs. [i i s-a spus c\ nu i se va da acces pân\ când nu va
avea acordul dvs.
Doamna Tara[ mul]ume[te c\ au fost chema]i.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ doamna a mul]umit c\ a fost chemat\.
Doamna Dinu Anca spune c\ nu au fost chema]i la [edin]\, au `ntrebat când este [edin]a [i au fost
informa]i.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\ oamenii au `ntrebat când este [edin]a [i când pot
s\-[i prezinte solicit\rile.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n cursul zilei de ieri a primit a cincea cerere de la dl.
Veveri]\, prin care solicit\ rezolvarea problemei dumnealui cu privire la acces. De aceast\ dat\ mi-a pus
la cererea adresat\ [i o m\sur\toare pe domeniul public pentru care eu, personal nu am dat niciun accept
[i o s\-l `ntreb pe cel care a `ntocmit-o cum [i-a permis s\ fac\ aceast\ m\sur\toare pe domeniul public
f\r\ acceptul meu, o s\ scriem la asocia]ia proiectan]ilor. I-am comunicat domnului Veveri]\, spune
domnul primar B\d\u D\nu], c\ nu suntem de acord cu aceast\ cale de acces având `n vedere evident [i
solicit\rile dvs. - atât verbale cât [i scrise [i pe ordinea de zi a niciunei [edin]e nu a existat un astfel de
proiect de hot\râre, pentru c\ ceea ce solicit\ dumnealui ar trebui s\ fie aprobat `n acest Consiliu. A[a
cum am spus, nu am promovat un astfel de proiect [i nici nu o s\ promovez un astfel de proiect.
Doamna Tara[ spune c\ trebuie s\-i `n]eleag\ [i pe locatarii din acest bloc, pentru c\ dac\ trece o
ma[in\ de 3 tone sau pe jum\tate, s\ treac\ zilnic pe la geamul s\u, sunt copii mici care locuiesc aici, sunt
oameni `n vârst\, etc.
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Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune c\ s-a `n]eles dorin]a dumnealor.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sus]inerii
financiare a Clubului Sportiv Kidava Pucioasa `n activitatea competi]ional\ din anul 2012. ”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea sus]inerii financiare a Clubului Sportiv Kidava Pucioasa `n activitatea competi]ional\
din anul 2012 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice. ”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice [i acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de
prioritate a cererilor pentru locuin]ele realizate `n cadrul programului de construc]ii de locuin]e pentru
tineri, destinate `nchirierii `n anul 2012.”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ ar avea o `ntrebare, precizeaz\ c\ nu are nimic
`mpotriv\, dar se reg\se[te `n lista de priorit\]i persoane care nu au reconfirmat actele.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ ace[tia r\mân `n list\, pentru c\ unul dintre criterii este
vechimea cererii.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ i se pare neseriozitate s\ faci cerere [i s\ nu-]i depui
actele.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ `n listele prezentate este un caz care pe dânsul
personal l-a r\scolit: sunt 11 oameni care au pierdut ordinea din tabel pentru c\ au dep\[it vârsta de 35
ani, dar nu sunt vinova]i ei.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ legea prevede c\ trebuie s\-[i depun\ cererea cu cel pu]in
un an `nainte de a `mplini vârsta de 35 de ani.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ nu sunt ei de vin\ [i c\ ar trebui s\ g\sim o solu]ie, nu
putem schimba legea, dar poate g\sim s\ introducem ceva, ca oamenii s\ nu piard\. La fel f\r\ vin\ sunt
[i cei care [i-au pierdut locul de munc\, datorit\ situa]iei economice, [i nu mai au loc de munc\ pe raza
ora[ului Pucioasa, dar ca s\-[i `ntre]in\ familia [i-a g\sit loc de munc\ la Târgovi[te sau `n România.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ numai legiuitorul poate schimba treaba aceasta.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ la A.N.L. - cota parte de contribu]ie este 80%
na]ional\, iar 20% este contribu]ia local\ [i const\ `n terenul care este pus la dispozi]ie pentru construirea
blocurilor.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ utilit\]ile [i terenul sunt contribu]ie local\ 100%.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ cei care nu mai au loc de munc\ lucreaz\ tot `n
România [i `[i aduce aminte de cazul Cioroba, care nu mai avea loc de munc\ pe raza ora[ului Pucioasa [i
a pierdut locuin]a, de[i era primul pe list\.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ ceea ce spune domnul consilier P\duraru Victor
este pledoarie pentru Parlament.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ hot\rârea trebuie s-o lu\m `n temeiul legii, altfel
hot\rârea este nelegal\, nu putem interpreta legea.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ mai avem ni[te parlamentari de zon\, probabil c\
ace[tia ar putea duce mai departe cuvântul nostru.
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Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ unul dintre criterii de repartizare a locuin]elor construite
prin A.N.L. este s\ ai loc de munc\ pe raza ora[ului Pucioasa [i vârsta pân\ `n 35 de ani. Aceste criterii
pentru repartizarea locuin]elor A.N.L., domnii consilieri vechi `[i aduc aminte, au fost aprobate de
Consiliul Local, cu avizul ministerului de resort. Orice modificare nu se poate face decât `n cadrul legii.
Legea prevede obliga]ia locului de munc\ pe raza ora[ului Pucioasa [i vârsta pân\ `n 35 de ani. Aceasta e
legea. Cum noi nu reparitz\m locuin]ele celor care au loc de munc\ pe raza municipiului Târgovi[te, nici
Târgovi[te nu repartizeaz\ locuin]ele celor care au loc de munc\ pe raza ora[ului Pucioasa.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ o alt\ problem\ este aceea c\ atunci când s-au
construit aceste locuin]e, s-a exprimat o dorin]\ aici, ca o cot\ parte s\ fie repartizat\ medicilor,
profesorilor, func]ionarilor.
Doamna secretar Catan\ Elena precizeaz\ c\ nici acest lucru nu este posibil, prin hot\râre a
Consiliului Local nu se putea aproba o astfel de destina]ie, aceast\ propunere trebuia aprobat\ la `nceput
`nainte s\ se construiasc\ blocurile.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este lege special\ cu condi]ia s\ asigur\m terenul. Noi
putem asigura terenul pentru astfel de locuin]e speciale, dar cine ne d\ banii.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ s-au mai f\cut [i adrese `n acest sens c\tre Minister.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ tot comunic\m cu ministrul, trebuie s\ actualiz\m studiile
de fezabilitate, dar acum ne g\se[te studiul de fezabilitate, `n ideea c\, poate, anul urm\tor s\ ne acorde,
`n buget, ni[te bani. La momentul respectiv, studiile de fezabilitate pentru blocurile A.N.L. aveau un alt
con]inut Hot\rârea Guvernului nr. 28/2008 - con]inutul studiului de fezabilitate trebuie s\ fie altul. Cu
siguran]\ [i acel studiu ne va costa câteva sute de milioane de lei, s\ vedem cum `l g\sim, cum `l
actualiz\m, astfel c\ pân\ la sfâr[itul anului s\-l trimitem la minister.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ de fapt noi acum nu numai c\ „ vindem pielea
ursului din p\dure”, `ns\ `l mai [i t\b\cim `nainte. Problema principal\ spune c\ este aceea c\ nu avem
apartamente.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ aceste criterii ar putea fi schimbate, dar trebuie s\ scrie]i
(n.n. cons. locali) la ministru, la parlamentare s\ modifice legea.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea ordinei de prioritate a cererilor pentru locuin]ele realizate `n cadrul programului de
construc]ii de locuin]e pentru tineri, destinate `nchirierii `n anul 2012 [i acesta este aprobat cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind completarea Hot\rârii
Consiliului Local nr. 44 din 28 aprilie 2005 privind aprobarea vânz\rii suprafe]ei de 479 mp. teren situat
`n ora[ul Pucioasa, str. Lini[tii, P. 3309T61.”
Domnul consilier B\descu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind completarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 44 din 28 aprilie 2005 privind aprobarea vânz\rii
suprafe]ei de 479 mp. teren situat `n ora[ul Pucioasa, str. Lini[tii, P. 3309T61 [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna secretar Catan\ Elena prezint\ adresa nr. 826/01.02.2012 a Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar\ „ Reabilitarea colect\rii, transportului, depozit\rii, prelu\rii de[eurilor solide `n jude]ul
Dâmbovi]a.” Precizeaz\ c\ a primit aceast\ adres\ [i acesta este motivul pentru care a fost a[ezat\ `n
fiecare dosar de [edin]\ pentru c\ se solicit\ prin aceasta s\ ia m\surile necesare pentru a prezenta
Consiliului Local Hot\rârea A. D. I. nr. 66/2011 `n vederea aducerii la `ndeplinire a acesteia, prin
adoptarea unor hot\râri de Consiliu Local pe cale de consecin]\.
~n cazul `n care, motive obiective v\ `mpiedic\ s\ adopta]i hot\râri de consiliul local pentru
aplicare Hot\rârii A. D. I. nr. 66/2011, `n integralitatea ei, pute]i adopta acte administrative pentru fiecare
munc\ datorat\ `n parte. Spune c\ este vorba de Hot\rârea Consiliului Local nr. 66/2011, care v-a fost
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adus\ la cuno[tin]\ de primar `n luna decembrie 2011. A adus aceast\ adres\ la cuno[tin]a Consiliului
Local [i este nevoie ca cineva s\ ini]ieze un proiect de hot\râre pentru a putea vota ceva.
Domnul viceprimar Popa Constantin Tiberiu spune c\ Hot\rârea A.D.I. nr. 66/2011 este atacat\ de
dl. primar.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ Hot\rârea H.D.I. este atacat\ de dânsul la instan]\ pe
motive de nelegalitate.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ au luat la cuno[tin]\, dar a[teapt\ s\ vad\ ce spune
instan]a.
~n continuare doamna secretar Catan\ Elena prezint\ referatul nr. 2542 din 09.02.2012 (de la
Veronica Radu). Aceste diferen]e se datoreaz\ suprafe]elor de teren `mp\durite, ori subven]ia se acord\
numai pentru suprafe]ele de teren agricol, este vorba [i de o suprafa]\ de teren la Pucioasa - Sat - islazul
are o suprafa]\ de 22 ha `n inventarul domeniului public al ora[ului Pucioasa, neluându-se `n considerare
c\ o parte din el apar]ine comunei Br\ne[ti, are o suprafa]\ de aproximativ de 10 ha, motiv pentru care
trebuie s\ restituim o parte din subven]ie. Am parcurs procedura administrativ\, contesta]ie `mpotriva
procesului - verbal, ne-au respins contesta]ia iar acum am formulat plângere la instan]\ dar [ansele de
câ[tig sunt minime pentru c\ dac\ am primit subven]ie pentru terenuri care nu aveau categoria de
folosin]\ agricol, banii trebuiesc restitui]i.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ are o singur\ `ntrebare pe care i-o pune domnului ing.
Marinescu care a fost director la paji[ti: De ce s-a modificat suprafa]a `n urm\toarele cereri fa]\ de cererea
din primul an 2008, pentru c\ se [tie foarte bine c\ ai obliga]ia s\ p\strezi aceea[i suprafa]\?! perioad\ de
5 ani, pentru c\ dai banii astfel `napoi.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ vinovatul principal este dânsul pentru c\ a semnat. Nu s-a
]inut cont de aceast\ situa]ie, dar acum nu are rost s\ d\m vina pe cineva, dar a considerat c\ este corect
s\ informeze Consiliul Local c\ din banii care vor veni de la A.P.I.A., aceast\ sum\ va fi restituit\. M-am
adresat instan]ei judec\tore[ti, dar s\ vedem ce se va `ntâmpla.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ nu exist\ nicio [ans\ `n instan]\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n procesul verbal se vorbe[te despre nerespectarea
m\surilor de agro - mediu, iar `n decizie despre aceast\ sum\ primit\ pentru suprafe]e care nu au
destina]ia de teren agricol. Poate c\ sunt [anse.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ m\surile de agro - mediu au fost respectate, s-au executat
lucr\rile specifice de `ntindere a mo[oroaielor, t\ierea arboretului, etc.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ pe asta ar accentua dânsul, ca s\ ne ap\r\m cu privire la
aceste aspecte din procesul - verbal care nu corespund cu cele din decizie.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ cererile sunt f\cute de func]ionari diferi]i [i nu [tiu ce ar
fi fost mai bine s\ l\s\m tot 51, sau s\ mergem pe 43 ha.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a discutat [i cu ing. Brânzoi [i i-a repro[at c\ putea s\ ne
spun\ acest lucru, pentru a nu ajunge `n aceast\ situa]ie.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan `ntreab\ dac\ este vorba de o sum\ de bani pe care am
primit-o nemeritat? R\spunsul este afirmativ.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,
Prof. DOBRICI GHEORGHE

SECRETAR,
Jr. CATAN| ELENA
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