PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 23.08.2012
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ana Maria
Ancuţa Adriana
Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Butcă Dragoş
Cîrstoiu Mihail
Foamete Radu Gabriel
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihail
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Mircea Daniela Elena
Popa Constantin Tiberiu
Pop Aurel
Veveriţă Gheorghe Ion

Au fost absen]i domnii consilieri Avanu Cristian Mihail [i Burlan Filoftia
{edin]a a fost deschis\ de secretarul Unit\]ii Administrativ Teritoriale ora[ Pucioasa doamna 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 [i d\ cuvântul doamnei viceprimar Ana Maria pentru a prezenta
ordinea de zi a [edin]ei, primarul ora[ului Pucioasa fiind plecat la Bucure[ti `n interes de serviciu.
Doamna viceprimar Ana Maria prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, aceasta fiind aprobat\ cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Apoi propune Consiliului Local, suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hot\râre privind
suplimentarea sumei destinat\ cheltuielilor materiale din cadrul taberei de sculptur\ „ ~NMUGURIRI ” ce
se desf\[oar\ `n ora[ul Pucioasa `n perioada 01.08.2012 - 21.05.2012. Aceast\ propunere este aprobat\ cu
unanimitate de voturi.
Apoi doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa supune la vot procesul - verbal al
[edin]ei ordinare din data de 30.07.2012 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa `ntreab\ dac\ consilierii locali sunt de
acord ca func]ia de pre[edinte s\ fie `ndeplinit\ de consilieri `n ordine alfabetic\, urmând ca acest aspect
s\ fie cuprins [i `n Regulamentul de Organizare [i Func]ionare al Consiliului Local al Ora[ului Pucioasa.
Propunerea este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi voturi `n forma prezentat\,
cu completarea domnului consilier Bădescu Gheorghe care solicit\ ca [edin]a ordinar\ lunar\ s\ se
desf\[oare `n ultima joie din lun\.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Barbu Adrian.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2012. ”
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2012 [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma
prezentat\.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice. ”
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
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Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi
`n forma prezentat\.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sus]inerii
financiare a activit\]ilor demonstrative de „body painting” (pictur\ pe fa]\) din cadrul Clubului Copiilor
Pucioasa. ”
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea sus]inerii financiare a activit\]ilor demonstrative de „body painting” (pictur\ pe fa]\) din cadrul
Clubului Copiilor Pucioasa [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 sus]inerii
financiare a Asocia]iei Cultural Sportive „Allstars Spoerts” Pucioasa pentru participarea la Campionatul
European de Majorete din Mazamet - Fran]a. ”
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu
men]iunea c\ la finalul competi]iei s\ prezinte un raport de cheltuieli.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea sus]inerii financiare a Asocia]iei Cultural Sportive „Allstars Spoerts” Pucioasa pentru
participarea la Campionatul European de Majorete din Mazamet - Fran]a [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 prelungirea declar\rii
unei locuin]e din fondul ANL [i anume ap. nr. 4, bl. D ANL, str. Stadionului drept locuin]\ de interven]ie
[i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e doamnei Iva[cu {tefania. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu
amendamentul: nu are locuin]\, lucreaz\ la {coala nr. 1 Pucioasa aviz acordat cu majoritate de voturi.
Mai spune c\ potrivit legii locuin]ei, aceste locuin]e de interven]ie se repartizeaz\ celor a c\ror
prezen]\ este necesar\ permanent `n localitate, cum este [i cazul acestei doamne. La [edin]a trecuta s-a
solicitat `ntocmirea unei situa]ii cu privire la locuin]ele ANL, o situa]ie concret\ ar `nl\tura orice fel de
discu]ie . Solicit\ un punct de vedere secretarului ora[ului Pucioasa privind repartizarea acestor locuin]e
de interven]ie, pentru c\ din câte [tie acestea ar fi trebuit fi stabilite `nc\ de la `nceput, când se d\dea `n
folosin]\ blocul.
Doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa spune c\ „ punctul s\u de vedere `l [tie
majoritatea consilierilor locali care au fost [i `n mandatul trecut proiectul de hot\râre este nelegal. S-au
creat multe precedente pentru c\ s-au repartizat astfel de locuin]e la profesori, la medici [i aceste locuin]e
nu au destina]ia de locuin]e pentru interven]ie. Aceast\ destina]ie ar fi trebuit stabilit\ `nc\ de la
construirea locuin]elor, iar repartizarea lor se face de c\tre ministere, pentru medici de c\tre Ministerul
S\n\t\]ii, pentru profesori de c\tre Ministerul Educa]iei [i Culturii, etc. iar acest lucru trbuia cuprins `n
proiect.
Exist\ o hot\râre a Consiliului Local, cei mai multi dintre dvs. [ti]i acest lucru, prin care a fost
stabilit\ ordinea de prioritate a repartiz\rii locuin]elor, ordine pe care n-a mai respectat-o nimeni,
repartizând locuin]ele peste aceast\ ordine. Acesta este punctul meu de vedere pe care mi-l men]in,
urmeaz\ ca dvs. consilierii locali s\ decide]i ce face]i.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul ANL [i anume ap. nr. 4, bl. D ANL, str. Stadionului drept
locuin]\ de interven]ie [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e doamnei Iva[cu {tefania [i acesta este
aprobat cu 9 voturi „ PENTRU ” [i 5 „ AB}INERI ”
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Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. spa]iu
comercial amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str. Florin Popescu - C.O. Sydnei 2000 (fost\ G\rii), nr.
5.”
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisieide urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreb\ dac\ dl. Hosszu poate preciza dac\ sub teren este
conducta de canalizare a ora[ului Pucioasa?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ la acest moment noua canalizare care se execut\ nu mai
trece pe acest teren.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ pe str. Florin Popescu s-a aprobat un proiect pe o
suprafa]\ de 3 000 mp. [i s-a ridicat [i atunci, ca [i acum problema parc\rilor.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ din proiect rezult\ c\ sunt prev\zute [i locuri de parcare.
Materialele se dau la fiecare comisie, iar P.U.D. a fost `ntr-un singur exemplar, la comisia de specialitate.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobare P.U.D. spa]iu comercial amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str. Florin Popescu - C.O.
Sydnei 2000 (fost\ G\rii), nr. 5 [i acesta este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” [i 3 „~MPOTRIV|”
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea organiz\rii
Serb\rilor B\ilor Pucioasa `n perioada 31.08.2012 - 02.09.2018, a programului acestora [i a devizului
estimativ de cheltuieli.”
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi, cu
amendamentul domnului consilier Pop Aurel de reducere a cheltuielilor cu artificiile cu 50%
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de
voturi, cu amendamentul s\ se reduc\ bugetul pentru artificii la jum\tate.
Se trece la discu]ii.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ `n perspectiv\ este bine ca, aceast\ comisie s\
fie consultat\ din timp pentru a face `mpreun\ un program final, deoarece la acest moment contractele de
prest\ri servicii sunt deja semnate [i nu se mai poate face nimic. Este o gre[eal\ `n acest proiect de
hot\râre, mai spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu legat de „ body painting ” (pictur\ pe fa]\)
deoarece pe ordinea de zi exist\ [i un proiect de hot\râre separat pentru aceea[i sum\, de asemenea, s\ se
`ncerce reducerea cheltuielilor [i la sonorizare, deoarece acest „ b\iat ” de la Centrul Cultural are [i o
sonorizare foarte buna [i mai are [i un contract de prest\ri servicii cu Prim\ria.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ `n cazul „ body painting ” nu este vorba despre aceea[i
sum\, legat de sonorizare o face acela[i b\iat de la Centrul Cultural, prin firma sa.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ aceste lucruri trebuiau l\murite `n comisii, dar
nu a participat nimeni la comisii.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ nu a fost invitat\ la [edin]ele comisiilor.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ executivul nu trebuie s\ fie invitat, trebuie s\
participe `n mod obligatoriu la comisii.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este salariat, este pl\tit de Centrul Cultural.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acest om este pl\tit un an de zile [i acum i se d\ [i
un bonus?!
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ nu-i d\ nici un bonus este vorba despre firma sa, care
`nchiriaz\ [i alte utilaje necesare sonoriz\rii.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ el are un contract de prest\ri servicii cu
Prim\ria pentru care prime[te 15 milioane pe lun\ [i consider\ c\ nu trebuie s\ mai primeasc\ [i ace[ti
3 500 de lei. ~ntreb\ dac\ a fost consultat [i el personal a cerut aceast\ sum\.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ acesta a spus clar c\ f\r\ aceast\ sum\ nu vine. A cerut,
la `ncepuit, o sum\ mult mai mare, iar `n urma unor negocieri s-a ajuns la acest\ sum\ de 3 500 lei.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `ntreb\ dac\ cei care comercializeaz\ mici [i bere sunt `n
program.
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R\spunsul doamnei viceprimar Ana Maria este c\ da, sunt `n program.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ dac\ nu au fost scri[i `n program, m\car
acestea s\ fie trecute `n invita]ie, pentru ca omul s\ [tie acest lucru. De exemplu alt\dat\ se intitula: parc
gastronomic, festivalul berii, etc., care d\deau un plus de atractivitate.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ anul trecut s-a ncheiat un „ contract generos ” cu o
firm\, care a primit bani de la Consiliul Local [i care a `ncasat bani [i de la cei care comercializau produse
`n parc, bere, chiar dac\ nu vindeau, au trebuit s\ pl\tesc\ chiria.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este adev\rat ceea ce spune domnul consilier
Bădescu Gheorghe, anul trecut nu a luat Prim\ria niciun ban, anul acesta o s\ ia.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreb\ ce se `ntâmpl\ anul acesta?
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ `n acest an Prim\ria va `ncasa chiria de la to]i cei care vor
veni `n parc.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ anul trecut s-a f\cut o mare gre[eal\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ `n Consiliul Local a venit cu o lun\ `nainte de
[edin]\ [i a prezentat acest contract.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ o s\ aduc\ procesul verbal al [edin]ei de atunci `n
care nu s-a stipulat nic\ieri c\ acest\ firm\ va `ncasa [i aceste chirii, nu a fost nicio discu]ie `n acest sens,
nu ar fi fost de acord cu acest\ propunere pentru c\ s-a pl\tit o mare sum\ atunci [i s-a `ncasat [i o mare
sum\ de la cei din parc.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ anul trecut devizul de cheltuieli a fost de 447 mil.,
iar acest an devizul este de 1.200 mil. lei.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acesta este rolul Consiliului Local: s\ mic[or\m sau
s\ major\m aceste cheltuieli.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ 300 mil. lei au fost prin[i numai pentru a se face
cur\]enie `n ora[.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreb\ ce `n]elege doamna viceprinar prin deviz estimativ
de cheltuieli?
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ se refer\ la suma estimativ\ pe care o cheltuiesc?
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreb\ suma maxim\ sau suma minim\?
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ suma maxim\, iar `n luna septembrie va prezenta un
raport detaliat cu privire la cheltuielile f\cute.
Domnul consilier Mădăran Constantin propune ca `n proiectul ini]ial de hot\râre, la art. 3 s\ se
treac\ [i suma maxim\ pentru care s-a aprobat, pentru c\ altfel ne vom trezi `n situa]ia de anul trecut, când
s-a votat un proiect de 600 mil. [i s-a ajuns la unul de 850 mil.
Doamna ec. S`rboiu Adriana - director economic spune c\ se refer\ la 850 mil. ca buget, nu ca [i
cheltuieli.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ atunci când apare pe site-ul Prim\riei proiectul de
hot\râre, cet\]eanul este interesat s\ vad\ [i anexa 2 [i nu g\se[te a[a ceva, deci s\ se treac\ `n hot\râre
suma cu care contribuim la Serb\rile ora[ului Pucioasa.
Doamna viceprimar Ana Maria solicit\, din nou, Consiliului Local acordul pentru ca `n [edin]a
urm\toare s\ prezinte un raport cu cheltuielile de la aceste serb\ri.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ activit\]ile culturale care au loc sunt detaliate
foarte bine, `n schimb cheltuielile, nu sunt detaliate, `n afar\ de contracte, restul sunt estim\ri: cazare,
mas\, sume generale. Pentru c\ tot sunt atâtea discu]ii pentru artificii, domnul consilier Mădăran
Constantin consider\ c\ era bine dac\ se f\cea un raport complet: câte artificii, câte bombi]e, câte culori,
etc. câte `n\l]\m de ne cost\ 120 mil.?!
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este foarte greu s\ g\se[ti o firm\ care s\
desf\[oare aceast\ activitate [i la nivel de pre] foarte bun pentru a nu avea evenimente nepl\cute, pentru
c\ sunt situa]ii de acst gen. Focul de anul trecut, spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, a fost
foarte bine realizat, dar nu [tie dac\ costurile artificiilor `ntr-un interval de un an a crescut a[a de mult, dar
poate c\ se poate negocia.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ intr\ `n obi[nuin]a Consiliului Local s\ se vin\ cu proiecte
de hot\râre dup\ ce acestea au fost puse `n oper\. Aceste sume trebuiau discutate `nainte de a ne pune `n
fa]\ cheltuielile acestor festivit\]i. Spune c\ s-a f\cut `n pia]\, amenaj\ri, nu am v\zut c\ s-a organizat
licita]ia, s-a dat [i 1 miliard 200 amend\ [i nu se respect\ legea?! Lucr\rile trebuiesc aprobate de Consiliul
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Local [i apoi pl\tite, tot cu aprobarea Consiliului Local, nu `ntâi le faci [i abia apoi s\ le aprobe Consiliul
Local, nu i se pare corect.
Spune, domnul consilier Pop Aurel, c\ are foarte multe `ntreb\ri de pus, dar nu le va pune ast\zi
pentru c\ nu este domnul primar.
Spune c\ i se pare exagerat\ suma 120 mil. lei s-o d\m pe artificii , deoarece aceast\ sum\
reprezint\ 10% din valoarea total\ a serb\rilor ora[ului Pucioasa [i poate c\ ar fi bine ca `n fiecare zi din
cele trei `n care se desf\[oar\ Serb\rile s\ d\m artificii, nu numai la final, pentru c\ este foarte mare suma
alocat\ artificiilor. Consider c\ nu este posibil „ s\ arunc\m n aer ” 3 000 EURO. Data trecut\ pentru 2
500 EURO, pentru majorete, a spus c\ nu avem de unde s\ d\m bani, acum pentru serb\ri de unde lu\m
ace[ti bani. Mi se p\rea normal s\ fi dat 100 mil. pentru acei copii [i nu s\ arunc\m `n aer 3 000 de
EURO, ce efect are asupra copiilor sau asupra ora[ului focul de artificii? Sunt de acord s\ se fac\ un foc
de artificii la `ncheierea serb\rilor ora[ului Pucioasa dar nu cu acest\ sum\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\-[i aduce aminte c\ `n legisla]iile trecute `n primul
an s-au organizat Serb\rile ora[ului Pucioasa. Pentru c\ este criz\, domnul consilier Bădescu Gheorghe
propune ca `n acest an s\ nu se dea artificii [i s\ se g\seasc\ alt\ destina]ie acestor bani.
Domnul consilier Pop Aurel, spune c\ nu este de acord cu propunerea domnului consilier Bădescu
Gheorghe deoarece s-au `ncheiat contracte, avem invita]i [i nu ne putem juca a[a.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ este cazul s\ se negocieze toate aceste contracte,
poate mai scade din pre].
Domnul consilier Pop Aurel, spune c\ suma la artificii trebuie redus\ cu 50%. Acela[i punct de
vedere `l au [i doamna consilier Ancuţa Adriana. Mai spune c\ are de f\cut o singur\ observa]ie, domnul
consilier Bădescu Gheorghe este de acord c\ serb\rile ora[ului Pucioasa trebuie s\ se organizeze, dar
propune ca aceste cheltuieli cu artificiile s\ se situeze la nivelul anului trecut.
Ne vom bucura, spune doamna consilier Ancuţa Adriana, de artificiile de care ne-am bucurat [i
anul trecut, de durata [i de amploarea acestora. Precizeaz\ c\ este de acord cu domnul consilier Bădescu
Gheorghe numai `n ceea ce prive[te focul de artificii, suma fiind prea mare, cu restul nu este de acord,
serb\rile trebuiesc f\cute, organizate, sunt `ncheiate contracte, s-au f\cut invita]ii, iar forma]iile care vin [i
cânt\: Mandinga, Andreea B\lan, Alex Velea, vin totu[i, la pre]uri rezonabile.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion sus]ine c\ cheltuielile pentru serb\ri sunt foarte mari, `n
timp ce infrastructura ora[ului Pucioasa este distrus\: ex.: str. G\rii. Acum au vopsit bordurile, dar `n
spate este dezastru.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ suntem `n construc]ie de infrastructur\ [i aceasta
este situa]ia, nu avem ce face.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ str. G\rii va intra de mâine `n repara]ii.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ dac\ ar fi citit informa]iile domnului Hosszu cu
privire la stadiul lucr\rilor, nici nu ar mai fi ridicat aceast\ problem\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ trebuie s\ acopere gropile, este dezastru pe str.
G\rii.
Doamna consilier Mircea Daniela Elena spune c\ a v\zut `n devizul de cheltuieli c\ de la `nceput
de an sunt cuprin[i ni[te bani `n buget pentru serb\ri [i deci când a aprobat atunci bugetul [i-a asumat [i
ace[ti bani pentru serb\ri.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ fa]\ de suma din buget, s-a mai cuprins `n devizul de
cheltuieli [i suma pe care a estimat-o s-o `ncaseze din parc, sum\ care se situeaz\ la 50% din ceea ce se
preconizeaz\ s\ se `ncaseze. Spune c\ a cuprins aceast\ sum\, fiind singura posibilitate pentru a putea
face pu]in\ cur\]enie `n ora[, pe str. G\rii, pentru c\ „ nu putem chema oamenii s\-[i rup\ picioarele [i s\
vad\ artificii ”. Cu privire la cele spuse de domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, doamna viceprimar
Ana Maria spune c\ abia a `nceput activitatea `n acest domeniu cu care nu a avut multe puncte de
intersec]ie `n via]a sa [i a sperat c\ documentele pe care le g\se[te la dosarul de anul trecut s\ fie un bun
ghid pentru a fundamenta acest buget.
~n comisia economic\, a trebuit s\ dau ni[te explica]ii pentru bugetul pe anul trecut, dar care nu
este problema mea [i pe care trebuie s\ le l\muri]i dvs., cei care a]i fost aici. Eu am g\sit o cifr\ `n dosar.
Deci, nu mai face]i referire [i raport\ri la suma de 600 mil., deoarece suma la care m-am raportat eu a fost
de 870 mil.
La „ body painting ” (pictur\ pe fa]\) doamna profesoar\ a f\cut un referat de materiale estimat la
10 mil. de lei vechi, gre[ala mea a fost c\ atunci când am f\cut acest proiect de buget nu am spus la ce
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folosesc ace[ti bani, deoarece doamna profesoar\ a cerut pentru ace[ti copii, `n toate cele trei zile mas\
cald\ [i mi-a sc\pat aceast\ chestie.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ masa cald\ o suport\ dânsul. A[a s-a
procedat `n fiecare an, spune domnul consilier Popa, exist\ capitolul sponsoriz\ri, am aranjat anumite
lucruri care nu ne-au costat niciun ban.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ [i acum exist\ sponsori.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ atât cele dou\ hoteluri [i Taverna s-au oferit
s\ dea mas\ cald\, chiar [i pentru cei de la tab\ra de sculptur\.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ aceste lucruri se f\ceau ca urmare a unor rela]ii care
existau, rela]ii pe care dânsa nu le are.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ [i cei care desf\[oar\ activit\]i comerciale `n
parc, s-a g\sit posibilitatea `n fiecare an s\ sponsorizeze aceste activit\]i.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ se `ncearc\ `n acest an acest lucru.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ cei care fac aceast\ pictur\ pe fa]\ `ncaseaz\
[i ni[te bani, dar este un moment foarte pl\cut.
~n leg\tur\ cu sonorizarea, spune doamna viceprimar Ana Maria persoana respectiv\ consider\ c\
desf\[oar\ eficient activit\]ii `n cursul anului pentru banii pe care-i prime[te lunar [i dore[te s\ fie pl\tit
separat, deoarece vine cu sculele lui de acasa.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ care sunt activit\]ile pentru care acesta are contract?
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ o s\ fie `n m\sur\ s\ le spun\ acest lucru la [edin]a
urm\toare.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ nu este nici principial [i nici corect [i solicit\
doamnei viceprimar s\-l conving\ pe acesta s\ renun]e la aceste pre]uri de 3 500 lei, deoarece `n
activitatea lui pe lun\ acesta are de organizat o manifestare „ Serb\rile ora[ului Pucioasa ”.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este posibil ca acesta s\ `nchirieze ni[te scule.
Legat de `ntrebarea domnul consilier Popa Constantin Tiberiu de ce nu s-a discutat `nainte,
doamna viceprimar Ana Maria spune c\ acesta a fost punctul de `nceput [i aceasta a fost tradi]ia.
Anul viitor se vor face mai devreme, poate `n luna martie. Acum nu se mai poate face nimic, sunt
dou\ posibilit\]i: renun]\m sau mergem mai departe.
~n leg\tur\ cu focul de artificii anul trecut s-au folosit 87 mil., cu TVA cu tot, altceva nu pot s\ v\
spun.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ se ocup\ Prim\ria de aceste serb\ri sau exist\
o firm\ intermediar\.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ `n acest an Prim\ria este organizator, contractele se fac
cu Prim\ria.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ poate cu acest\ sum\ se fac multe, dar dac\ consilierii
locali nu [tiu exact despre ce este vorba ace[tia sunt circumspec]i.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ acestea sunt cifrele. ~ncearc\ s\ ob]in\ [i sponsoriz\ri.
Exist\ dou\ posibilit\]i: s\ mergem `n continuare s\ supunem la vot atât propunerile domnului consilier
Bădescu Gheorghe s\ se fac\ ceea ce se poate cu banii din sponsoriz\ri sau nimic sau s\ se mearg\ `n
continuare pe proiectul propus, cu amendamentele propuse de Consiliul Local, având `n vedere [i
avansurile care s-au dat.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\, dac\, primele 6 puncte au `n]eles c\ deja
contractele sunt semnate la punctul 7 solicit\ s\ se fac\ reduceri drastice.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ sunt semnate [i urm\toarele contracte.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ [i pentru punctele 13 - 17 au contracte?
R\spunsul doamnei viceprimar Ana Maria este c\ [i pentru acestea au contracte, inclusiv pentru
bannere.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ se va `ncerca s\ ob]inem `ncas\rile firmei Heaven care au
fost mult superioare celor avute de noi `n anii anteriori. ~n luna 09 vom fi `n m\sur\ s\ spunem exact ce
sume am `ncasat [i s\ avem satisfac]ia c\ s-a f\cut o oarecare economie, pe care s-o folosim pentru a da
un alt aspect acestui ora[, care a[a cum spune]i [i dvs. este de la o zi la alta mai murdar, mai urât [i mai
plin de câini.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ are `n fa]\ un deviz estimativ de cheltuieli, numai c\
acesta nu-i deviz. Devizul `nseamn\ cantitate, unit\]i de m\sur\, etc.
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Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ s-a inspirat dup\ cei care au `ntocmit devizul `n anii
trecu]i, considerând c\ este bine a[a. La anul va avea `n vedere tot ceea ce spune domnul consilier
Cîrstoiu Mihail. Mai spune c\ cea mai mare sum\ `n acest deviz este suma de 3 000 lei - cheltuieli
diverse, cazare, mas\, etc.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ acolo este vorba despre materiale de cur\]enie,
dezinsec]ie, alte cheltuieli.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ cu ce firm\ s-au f\cut contracte pentru bannere?
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ nu [tie, nu s-a ocupat dânsa de bannere.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe o `ntreab\ dac\ nu dânsa a spus c\ se ocup\ Prim\ria de tot
`n acest an!?
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ nu este singurul organizator.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ domnul consilier Bădescu Gheorghe a fost bine
inten]ionat. Dânsa personal [tie de la comisie c\ au fost anumite situa]ii la care doamna viceprimar Ana
Maria nu a putut r\spunde [i s-a tras concluzia c\ mai sunt [i alte persoane care se ocup\ de organizare.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ este singura care va r\spunde, de contracte r\spunde
domnul Mangalagiu.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ dânsa - viceprimar este cu r\spunderea, iar altcineva
este cu aplauzele.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ a `n]eles c\ `n aceast\ sum\ de 120 mil. nu sunt
numai artificii, este pl\tit [i prezentatorul.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ revine la discu]ia din comisie [i-[i men]ine punctul
de vedere c\ exist\ o firm\ de intermediere care a contractat Mandinga, etc.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ contractele au fost `ncheiate cu Prim\ria [i nu exist\ o
firm\ de intermediere.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ toat\ aceast\ harababur\ na[te suspiciune c\ cineva
aici face afaceri.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ acest lucru nu este posibil, având `n vedere c\ toate
contractele sunt `ncheiate cu Prim\ria Pucioasa.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ a dat exemplu suma de 3 200 lei, unde una scrie [i mai
sunt [i altele.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ pe viitor este bine s\ nu se mai `ncheie contracte pân\
nu se discut\ `n Consiliul Local sau s\ nu se mai supun\ discu]iei [i aprob\rii Consiliului Local astfel de
situa]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ ar fi trebuit un deviz substan]ial mai mic.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ consilierii locali au [i ei loc `n acest program, are
vreo mas\, ceva?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ are loc, atâta timp cât `[i pl\te[te.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ nu poate s\ sus]in\ a[a ceva.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail solicit\ renegocierea contractelor.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ acest lucru nu este posibil [i Prim\ria
Pucioasa ar fi pus\ `ntr-o situa]ie dificil\. A[a cum a spus [i domni[oara director Mircea Daniela Elena
banii pentru Serb\ri au fost cuprin[i `n bugetul anual pe anul 2012, a[a c\ nu avem ce mai face.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\, din discu]ii `n]elege c\ contractele cu arti[tii nu
mai pot fi renegociate, deci celelalte contracte pot fi renegociate [i spune c\ nu se refer\ numai la artificii
ci [i la cel\lalte.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n]elege c\ nu mai este nevoie de acordul Consilului Local,
s\-[i asume Prim\ria totul [i asta este. A[a se procedeaz\ aici tot timpul: ex. lucr\rile din pia]\. S\
continue a[a [i s\ r\spund\, s\ nu mai vin\ `n Consiliul Local cu astfel de situa]ii.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune ca de la punctul 7 din deviz s\ negociem:
artificii, sonorizare.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ nu este de acord cu niciun contract ca cel cu
sonorizarea, deoarece acest\ persoan\ este salariatul Prim\riei de un an de zile [i prime[te lunar bani. Nu
poate `n luna august sau septembrie s\ vin\ la serviciu [i s\-[i primeasc\ salariul?!
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ sonorizarea trebuie s\ fie foarte bun\.
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Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ sonorizarea este asigurat\ de fratele celui de la Centrul
Cultural care se spune c\ asigur\ o sonorizare foarte bun\. Contractele au fost `ncheiate de c\tre domnul
primar [i [tie cât de insistent a fost dl. John ?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ trupa Mandinga nu vine cu sonorizarea ei?
R\spunsul este nu.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu mai spune c\ trebuie s\ citesc\ contractele, `n care
aceasta se oblig\ s\ asigure sonorizare, lumini, scen\.
Doamna viceprimar Ana Maria spune ce modific\ri se doresc s\ se fac\ de exemplu la artificii?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a propus 50%, poate al]ii doresc alt procent.
Domnul Hosszu Mihail spune c\ sonorizarea este foarte important\, trebuie s\ fie asigurat\ cu
scule profesionale, nu cu ceea ce avem noi la Centrul Cultural sau `n alt\ parte. Toate evenimentele sunt
organizate cu speciali[ti: suneti[ti, lumini[ti, etc.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ este de acord cu ceea ce spune domnul Hosszu Mihail, dar
toate acestea trebuiau discutate `nainte de a se `ncheia contracte.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ cei 900 mil au fost aproba]i `n bugetul pentru anul 2012
pentru Serb\rile ora[ului Pucioasa. Acum se vine `n fa]a dvs. [i vi se prezint\ pe ce se cheltuiesc ace[ti
bani.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ s-au aprobat 900 mil. de ce se vine cu deviz de
1 200 mil.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ diferen]a dintre 900 mil. lei pân\ la 1 200 mil. lei se
presupune c\ se vor face `ncas\ri, sponsoriz\ri.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ spune s\ se supun\ la vot cu
amnedamente.
Doamna secretar Catan\ Elena `ntreab\ care amendamente?
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ propunerea dânsei este ca cheltuielile cu artificiile s\
fie la nivelul anului trecut, domnul consilier Pop Aurel s\ fie reduse cu 50%, iar cu sonorizarea s-au
rezolvat problemele.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ fiecare propunere se supune la vot [i care dintre ele
proiectul ini]ial sau amendamentele `ntrunesc cvorumul cerut de lege aceea este hot\rârea Consiliului
Local.
Doamna secretar Catan\ Elena propune ca acest proeict de hot\râre s\ fie supus la vot pe articole,
iar la articolul cu devizul de cheltuieli pe fiecare activitate.
Doamna consilier Ancuţa Adriana apreciaz\ c\ nu este necesar s\ se supun\ pe articole, singura
discu]ie r\mânând doar cu privire la artificii.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ se supune la vot mai `ntâi proiectul de hot\râre `n forma
ini]ial\, apoi proiectul cu amendamente - cu privire la artificii.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre `n
forma ini]ial\ [i acesta este respins cu 1 vot „ PENTRU ” [i restul „ AB}INERI ”
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ `n hot\rârea Consiliului Local s\ fie cuprins\ [i
suma maxim\ pe care executivul ar vrea s-o cheltuiasc\ cu ocazia serb\rilor.
Doamna secretar Catan\ Elena `ntreab\ ce sum\ se trce cea propus\ de ini]iator 1 240 mii lei?
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ se va trece suma care va rezulta dup\ sc\derea
cu 50% a sumei de la artificii, deoarece propunerile de reducere a sumei la artificii este aceea[i.
Proiectul de hot\râre este supus la vot cu cele dou\ amendamente: reducerea cu 50% a
cheltuielilor cu artificiile [i stabilirea sumei maxime la 118,8 mil. lei [i acesta este aprobat cu 10 voturi
„ PENTRU ”, 3 voturi „ ~MPOTRIV| ” [i 2 „ AB}INERI ”
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind `nchirierea prin
licita]ie public\ a imobilelor denumite C\minul Cultural [i {coala nr. 7 Diacone[ti [i a terenului aferent
acestora, situate `n ora[ul Pucioasa, cartier Diacone[ti, `n vederea amenaj\rii organiz\rii de [antier pentru
obiectivul de investi]ii privind „ Reabilitarea [i extinderea re]elelor de ap\ [i canalizare Pucioasa [i Fieni.”
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisieide urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
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Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu are cum s\ nu se repete: noi ast\zi d\m o aprobare pentru
acest proiect de hot\râre. Spre final zic eu licita]ia va avea loc la 20 de zile dp\ apari]aia anun]ului
publicitar . Ori acest spa]iu este deja ocupat, func]ioneaz\, iar contractul nu este `ncheiat.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ `n contractul de execu]ie al firmei Valve exist\ un articol
prin care UAT Ora[ Pucioasa are obliga]ia s\ pun\ la dispozi]ie un spa]iu pentru organizarea de [antier
acest document exist\ la Compania de Ap\. {i au solicitat atribuirea cu titlu gratuit a unui spa]iu pentru
organizarea de [antier, dar acest lucru nu este posibil deoarece ei sunt societate comercial\. ~ntre timp
lucr\rile au `nceput, iar noi am ajuns la concluzia c\ nu putem s\ le oferim acest spa]iu cu titlu gratuit, c\
trebuie s\ le oferim prin licita]ie.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ accept\ efectul benefic al acestui contract pentru c\ se
repar\ acele [coli care erau s\ cad\, dar a explicat mai `nainte c\ nu este de acord cu acest\ modalitate .
Nu este prima dat\, se repet\ acest lucru [i acest\ practic\ trebuie s\ `nceteze.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ este de acord cu domnul consilier Pop Aurel, dar aveam
obliga]ia s\ rezolv\m aceast\ situa]ie.
Doamna consilier Iordănescu Victoria spune c\ aceast\ situa]ie este din luna martie, din luna
martie func]ioneaz\ acolo [i a fost personal acolo [i a constatat c\ sunt materiale, lucr\tori, sunt toate gata
[i acum le scoate la licita]ie.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ licita]ia este forma legal\.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ pentru faptul c\ aceast\ firm\ a ajuns acolo,
personal, este mai mult decât mul]umit, s\ repare cele dou\ cl\diri pentru c\ a[a scrie `n contract [i sunt [i
desenele aici, `ns\ insist\ s\ fac\ [i acest gard care s\ despart\ gr\dinile de [coal\ care apar]ine de {coala
nr. 1, deoarece exist\ un gard de plas\ sudat\, s\ fac\ un gard „ dr\gu] ” definitiv, nu a[a cum este cel de
acum.
Doamna consilier Iordănescu Victoria spune c\ nu s-a f\cut nicio reparatie acolo, decât o
recompartimentare din rigips.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ pe timpul [ederii lor acolo, vor face [i un gard pentru [coal\
[i gr\dini]\.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ ar fi foate bine pentru a nu mai avea probleme
cu copii, s\ se duc\ `n zona unde sunt grupurile sanitare, acolo sunt ni[te grupuri sanitare afar\, s\ ne
ferim s\ se `ntâmple necazurile care s-au `ntâmplat `n alte localit\]i.
Doamna consilier Iordănescu Victoria `ntreab\ de ce se face acum licita]ia?
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ a explicat domnul ing. Hosszu Mihail.
Doamna consilier Iordănescu Victoria spune c\ „ nu este de explicat aceast\ situa]ie ”
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ organizarea de [antier `nseamn\ lucr\ri provizorii, noi `ns\,
`ncerc\m s\ facem lucr\ri definitive, a[a s-a discutat cu ei [i vom vedea `n anul 2014, când se vor termina
lucr\rile, cum vor ar\ta aceste spa]ii.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ [tie foarte bine cum ar\tau lucrurile pân\ s\ vin\
ei acolo, se furase tot de la geamuri, parchet, sau de pe pere]i, au reparat instala]ia electric\.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ ce se va `ntâmpla dac\ firma nu va termina
lucr\rile `n termenul stabilit de 24 luni? Ce prevede contractul? Se refer\ la chirie. Acum nu lu\m nimic.
Dup\ aceea ce facem?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ acum se aprob\ prin Consiliul Local chiria, valoare [i
compensarea.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ se prelunge[te contractul, cu acordul Consiliului Local
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ trebuiesc trebuiesc prev\zute chiar `n contract
dispozi]ii cu privire la chirie, dac\ este fix\, dac\ se indexeaz\, dac\ la terminarea contractului se
renegociaz\.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ toate chiriile se indexeaz\ lunar cu indicele de infla]ie.
Doamna consilier Ancuţa Adriana `ntreb\ dac\ vor fi clauze `n contract de majorare a chiriei.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ `n contract vor fi `nscrise clauze de renegociere a chiriei,
sau de renegociere a clauzelor contractuale, odat\ cu prelungirea contractului.
Alte discu]ii nu mai sunt.
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Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
`nchirierea prin licita]ie public\ a imobilelor denumite C\minul Cultural [i {coala nr. 7 Diacone[ti [i a
terenului aferent acestora, situate `n ora[ul Pucioasa, cartier Diacone[ti, `n vederea amenaj\rii organiz\rii
de [antier pentru obiectivul de investi]ii privind „ Reabilitarea [i extinderea re]elelor de ap\ [i canalizare
Pucioasa [i Fieni [i acesta este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ”.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei
destinat\ cheltuielilor materiale din cadrul taberei de sculptur\ „ ~NMUGURIRI ” ce se desf\[oar\ `n
ora[ul Pucioasa `n perioada 01.08.2012 - 21.08.2012.
Domnul consilier Butcă Dragoş - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu
o observa]ie la ciment - 70 de saci necesari, care ar fi putut fi asigura]i din sponsoriz\ri.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ data viitoare va primi [i sponsoriz\ri, dar acum nu avem.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
suplimentarea sumei destinat\ cheltuielilor materiale din cadrul taberei de sculptur\ „ ~NMUGURIRI ” ce
se desf\[oar\ `n ora[ul Pucioasa `n perioada 01.08.2012 - 21.08.2012 [i acesta este aprobat cu 14 voturi
„ PENTRU ” [i un vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ profit\ de prezen]a domnului ing. Hosszu Mihail s\
ridice o problem\ legat\ de construirea unui garaj pe Aleea Ardealului, bl. 2, de c\tre domnul Copoianu
Constantin.
Domnul Cojoianu Constantin este prezent la [edin]\ [i spune c\ nu a construit un garaj ci 4 stâlpi.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ inten]ia finaliz\rii acestei construc]ii este un garaj.
Dore[te s\ [tie dac\ are aviz de construire, dac\ terenul a fost licitat, pentru c\ dânsul st\ pe Aleea
Ardealului, unde Prim\ria a realizat un proiect de parcare cu rezerve proprii. {tie foarte bine zona, [tie c\
s-au f\cut eforturi pentru a-i determina pe oameni s\ foloseasc\ parc\rile, iar acum apare aceast\ situa]ie.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ domnul Cojoianu Constantin are o cerere pentru concesiune,
este domeniul public [i a `nceput acest\ construc]ie f\r\ autoriza]ie de construire. Sunt proceduri pe care
orice cet\]ean trebuie s\ le respecte, iar acest `nceput de garaj va fi demolat pentru a intra `n legalitate.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acest lucru dorea s\-l cunoasc\, s\ i se dea [i
amend\ [i apoi s\ urmeze procedura prev\zut\ de lege, pentru a-[i realiza acest obiectiv.
Domnul Cojoianu Constantin spune c\ are o cerere de 7 ani de zile adresat\ Prim\riei Pucioasa la
care nu a primit niciun r\spuns. Solicit\ ca domnul Petre Cristian s\-i pun\ la dispozi]ie toate
documentele, dac\ s-a licitat pentru terenul de la cele 2 garaje, mai nou [i-a f\cut [i gard. Dore[te s\ [tie
dac\ acesta este `n legalitate. Dac\ despre dânsul se spune c\ este ilegal, dore[te s\ [tie dac\ Petre Cristian
este `n legalitate.
Spune c\ a pus ace[ti 4 pari pentru c\ Petre Cristian dore[te s\ se mai extind\, iar ma[ina sa st\ pe
acest loc. Spune c\ nimeni din Prim\rie timp de 7 ani nu l-a b\gat `n seam\. A trebuit s\ fac\ a[a ceva ca
s\-l bage [i pe dânsul cineva din Prim\rie `n seam\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ n-o s\ `n]eleag\ niciodat\ ceea ce a f\cut domnul
Cojoianu Constantin, pentru c\ nu respect\ prevederile legale.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ va primi r\spuns la cererile sale, dânsul trebuie s\ intre `n
legalitate.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ nu are voie s\ fac\ lucruri pe domeniul public f\r\
autoriza]ie, indiferent de motivele pe care le are.
Domnul Duia Anton - prezent la [edin]\ solicit\ `nc\ o camer\ la Stadion. Spune c\ exist\ o
camer\ liber\ acolo a fost a domnului Chiran care a primit locuin]\ la Stadion.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ se va verifica [i la [edin]a urm\toare, dac\ lucrurile stau
a[a, va intra pe ordinea de zi.
Domnul Duia Anton spune c\ acesta are un pat `n camer\, pe care nu [i-l ia pentru c\ vrea s\
vând\ camera.
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Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ un chiria[ nu poate s\ vând\ camera pe care nu este
proprietar. {tie c\ s-a f\cut o inventariere acolo, ulterior va intra `n Consiliul Local.
Domnul consilier Pop Aurel apreciaz\ ca l\udabil\ activitatea domnului ing. Hosszu Mihail prin
faptul c\ prezint\ Consiliului Local stadiul lucr\rilor la ap\ [i canalizare. ~l roag\ `n continuare s\
informeze to]i consilierii, care sunt investi]iile lunare, ce investi]ii s-au realizat din bugetul aprobat; ex.:
s-au pus 20 de b\nci pe str. ..., s-au toaletat atâ]ia copaci, costul toalet\rii unui copac fiind _____ lei, c\ sau f\cut locuri de joac\ pentru copii `n str. .... [i c\ aceste locuri cost\ ___ lei, etc.
O alt\ problem\ pe care o ridic\ este problema lucr\rii de la monument , care nu are nicio
indica]ie: cine o face, ce se face, este câ[tigat\ licita]ia, cost\ atât, are termen de dare `n folosin]\, are
termen de garan]ie.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ `[i asum\ vina c\, noi Prim\ria trebuia s\ facem acest lucru,
lucrarea este f\cut\ de noi.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ la `nceput de an se aprob\ bugetul [i lista de obiective de
investi]ii. {i acest obiectiv a fost cuprins `n lista de investi]ii.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu a fost prezent la aprobarea bugetului pe anul 2012.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ e dezam\git când s-a demolat gardul la parc, deoarece nu se
vedea mizeria din gr\dinile oamenilor care locuiesc `n zona respectiv\. S-a f\cut un gard bordurat, care
nu merge. Spune c\ nu se delimiteaz\ zona gr\dinilor cu parcul central.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ `n momentul `n care s-a aprobat bugetul pentru
unit\]ile de `nv\]\mânt [i regret\ c\ nu este doamna director economic prezent\ a `ntrebat pe ce criterii sau repartizat banii? Dânsa a r\spuns c\ a[a a primit banii. Se [tie `ns\, c\ ace[ti bani nu ajung, s-au primit
bani mai pu]ini decât anul trecut. Nu ne ajung banii pân\ la sfâr[itul anului s\ pl\tim gazele, lumina [i
apa. Legat de ap\ [tie c\ a fost discu]ie de reducere a costului pe m3 de ap\, deoarece s-a f\cut o
[mecherie s\ supravie]uiasc\ EGOT-ul [i am ajuns s\ pl\tim apa mai mult decât gazele. Mai mult decât
atât a adus [i o adres\ c\tre Prim\ria Pucioasa - de rectificare a bugetului [i aceasta nu este pe ordinea de
zi.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ la Constan]a - Eforie Nord, apa este egal\ cu canalizarea +
apa pluvial\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ noi pl\tim canalizarea 90% din valoarea apei totale,
inclusiv unde nu exist\ canalizare.
Referitor la apa pluvial\, spune domnul ing. Hosszu Mihail c\ s-a f\cut o adres\ la Compania de
Ap\, noi fiind printre pu]inele localit\]i care pl\tim apa pluvial\, probabil c\ `n cursul s\pt\mânii viitoare
vom avea o discu]ie cu cei de la Compania de Ap\.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\, a[a cum a precizat [i domnul primar la [edin]a trecut\,
pre]ul apei va putea fi modificat, atunci când vor veni s\ solicite cei de la companie avizul pentru pre],
deoarece acum ANSRC-ul, are un pre] aprobat de Consiliul Local la aceast\ valoare.
Doamna viceprimar Ana Maria aduce la cuno[tin]a Consiliului Local c\ `n perioada 5 - 15
septembrie 2012 la nivelul jude]ului Dâmbovi]a se va prezenta o delega]ie de oameni de afaceri din
Abuda-Bi care doresc s\ cunoasc\ oameni de facaeri din Pucioasa. Are `n fa]\ scrisoarea Institu]iei
Prefectului - jude]ului Dâmbovi]a, `n care se precizeaz\ c\ ace[tia doresc s\ viziteze [i ora[ul Pucioasa [i
are rug\mintea s\ fie primi]i la societatile dvs. ,sunt interesa]i de turism, s\ g\seasc\ solu]ii pentru
deschiderea unui teren de golf , schimburi comune cu parteneri din ora[ul Pucioasa, indiferent de
domeniul de activitate.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `i a[teapt\ cu pl\cere.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ când se va modifica site-ul Prim\riei, pentru c\
acum pe site doamna Ana Maria nu apare ca viceprimar, sunt hot\râri din 2009 care lipsesc, sau proiecte
de hot\râri.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ hot\rârile Consiliului Local sunt puse pân\ `n luna
aprilie.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ nu sunt proiectele de hot\râre puse.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `ntreab\ cine a avut ideea s\ fac\ cu vopsea gri
bordurile?
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ dânsa.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\-i pl\ceau cu galben, d\deau foarte bine, griul
i se pare prea mohorât, `nchis.
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Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ galbenul nu-i pl\cea.
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena spune c\ `n culoarul de lâng\ Sarmis sunt ni[te
catarge, unele nu mai sunt, altele sunt urâte. Solicit\ `nlocuirea lor: UE, NATO, România [i ora[ele
`nfr\]ite. Din Lituania vine presedintele fabricii de mobil\, viceprimarul [i presedintele unor servicii transport `n comun [i doresc s\ viziteze firmele care sunt `n ora[ul Pucioasa.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,
BARBU ADRIAN
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SECRETAR,
Jr. CATAN| ELENA
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