PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 27.09.2012
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
Avanu Cristian Mihail
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
Veveriţă Gheorghe Ion

Au fost absen]i domnii consilieri Burlan Filoftia [i Pop Aurel
{edin]a a fost deschis\ de secretarul ora[ului 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\[urarea [edin]ei
[i-l roag\ pe domnul primar s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, aceasta fiind aprobat\ cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare
din data de 23.08.2012, acesta fiind aprobat cu 13 voturi „PENTRU” o „ AB}INERE ” a domnului consilier
Avanu Cristian Mihail care a spus c\ nu a fost prezent la [edin]\ .
Apoi doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa supune la vot procesul - verbal al [edin]ei de
`ndat\ din data de 19.09.2012, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Avanu Cristian Mihail.
Având `n vedere c\ la [edin]\ particip\ diver[i cet\]eni, domnul consilier Avanu Cristian Mihail pre[edinte de [edin]\ propune s\ fie asculta]i ace[tia, dup\ care s\ se intre `n ordinea de zi adic\ s\ `nceap\ [edin]a
cu punctul „ Diverse ”.
Propunerea domnului pre[edinte de [edin]\ este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi.
{edin]a `ncepe cu doamna Geant\, care spune c\ are mari restan]e la chirie, lumin\ [i cere ajutor
Consiliului Local. Spune c\ nu are decât aloca]ia copiilor [i ajutorul social, so]ul fiind bolnav.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `ntreb\ cine locuie[te `n cele 3 camere?
La informarea f\cut\ de compartimentul de specialitate, concluzia este c\ doamna Geant\ Liliana nu se
`ncadreaz\ pentru acordarea unui ajutor de urgen]\.
~n expresia situa]ii deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgen]\ se precizeaz\ [i situa]ia „ n
cazul `n care familia sau persoana singur\ se afl\ `n situa]ie temeinic justificat\ care pune `n pericol via]a, s\n\tatea
sau siguran]a membrilor familiei, dezvoltarea fizic\ [i psihic\ a copiilor, identificat\ `n activitatea de teren a
personalului de specialitate al serviciului public de asisten]\ social\ ” [i apreciaz\ c\ doamna Geant\ Liliana se afl\
`n aceast\ situa]ie, veniturile familiei sunt foarte mici, so]ul este bolnav, 4 copii minori, doamna Geant\ Liliana
spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu se g\se[te `ntr-o situa]ie foarte grea, copii trebuie s\ mearg\ la
[coal\, cu 4 milioane nu po]i s\ `ntre]ii 4 copii [i aici se pune n pericol „ dezvoltarea fizic\ [i psihic\ a copiilor ”.
~nc\rc\tura datoriei sale la Electrica, ap\, Prim\rie - chirie, peste 3 000, este o situa]ie foarte dificil\, dar nici
Prim\ria nu poate pl\ti aceste datorii [i dac\ i se va da un ajutor de urgen]\ acesta va fi de 300 - 400 de lei, bani
care n-o s\-i rezolve problema, r\mâne o problem\ extrem de delicat\. Trebuie s\ existe disponibilitate din partea
Consiliului Local s\-i d\m un ajutor, pentru c\ a[a este uman.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ a mai beneficiat [i `n urm\ cu 2 ani de scutiri de major\ri
de `ntârziere.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ a beneficiat de anularea major\rilor de `ntârziere.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ dac\ am privi lucrurile ca domnul consilier Popa Constantin
Tiberiu ar trebui s\ faliment\m Prim\ria Pucioasa, pentru c\ sunt [i alte multe persoane `n aceast\ situa]ie. Are
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dou\ camere pentru care nu pl\te[te chirie fiind persoane cu handicap, au mai fost sprijini]i [i cu alte ocazii [i nu
putem noi s\ prelu\m toate datoriile.
Ajutor financiar nu v\ `ncadra]i pe prevederile Hot\rârii Consiliului Local [i nu putem acorda sume de bani
dac\ nu se `ncadreaz\. I-au fost acordate facilit\]i de anulare a major\rilor de `ntârziere [i nu [i-a achitat chiria,
deci, a beneficiat [i de alte facilit\]i. Exist\ [i o modificare a legisla]iei, gre[it\ din punct de vedere al domnului
primar, potrivit c\reia nu mai exist\ posibilitatea achit\rii, din ajutorul social, a taxelor [i impozitelor locale,
chiriilor, etc., mai precis a pl\]ii acestui ajutor `n natur\, prin plata acestora lu\m ace[ti bani, de regul\, de
beneficiari sunt folosi]i [i pentru altceva, pentru c\ au [i alte nevoi. Lucrurile sunt foarte delicate avem o mul]ime
de ne`ncas\ri `n acest an [i toat\ lumea cere, de la Prim\rie, de la primar.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ situa]ia este foarte delicat\. Este adev\rat c\ pentru fra]ii dânsei
beneficiaz\ de scutire la plata chiriei, dar a[a spune legea.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ legea las\ acest lucru la aprecierea Consiliului Local.
Spune, doamna Geant\ Liliana, c\ mul]ume[te dar are nevoie de ajutor.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ le-a b\gat [i ap\, tot ce au avut nevoie.
Cererea doamnei Geant\ Liliana r\mâne `n eviden]\ [i `n func]ie de posibilit\]i se va `ncerca solu]ionarea
ei.
Domnul R\pa[u Gic\ ridic\ problema gropii existente `n fa]a propriet\]ii sale, pe drumul ce apar]ine
domeniului public. Spune c\ a mai fost `n [edin]a Consiliului Local mai `nainte de alegeri [i nu s-a rezolvat nimic,
poate se rezolv\ acum, când este un nou consiliu.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu poate interveni autoritatea local\ pentru c\ acolo este nevoie
de proiect, plus c\ acolo exist\ [i ne`n]elegeri `ntre dânsul [i o alt\ familie.
Domnul R\pa[u Gic\ spune c\ -[i va repara singur.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `i atrage aten]ia c\ are nevoie de autoriza]ie, altfel este posibil s\ aib\
probleme, dac\ exist\ reclama]ii va primi amend\, orice interven]ie pe domeniul public este contraven]ie.
Domnul Neaga - cet\]ean din str. Avram Iancu solicit\ ajutor cu ap\ , deoarece lun\ de lun\ pl\te[te foarte
mult, a fost `nc\rcat `n ultima lun\ cu 3 m3, timp `n care cei de la Compania de Ap\ au datorii foarte mari. Avem
apometru la scar\, am dat 2 milioane [i l-am pus [i nu am rezolvat nimic. Exist\ un contract cu asocia]ia [i trebuie
s\ pl\tim [i pierderile, nu se ]ine cont de consumul `nregistrat `n cas\. Dac\ ne citim apometrele, facturile sunt [i
mai `nc\rcate.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va face o societate comercial\ care va prelua [i atribu]iile
aliment\rii locuitorilor [i vom `ncerca s\ venim cu solu]ii vom veni cu alte repartitoare, li s-a spus celor de la
Compania de Ap\ c\ va aduce de la Ploie[ti pe cineva care s\ verifice aceste apometre, pentru c\ nu este normal cei
de la Compania de Ap\ s\ [i le monteze [i s\ [i le verifice, s\ le citeasc\, etc.
Domnul Neaga spune c\ nu au pierderi la ap\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acolo este o chestiune privat\, este vorba despre o asocia]ie de
proprietari, este o problem\ a asocia]iei, administratorul, care ar trebui s\ ia m\suri.
Domnul Neaga spune c\ s-a f\cut [edin]\ cu locatarii [i s-a spus c\ este bine ca to]i cet\]enii s\ duc\ citirea,
astfel facturile vor fi `nc\rcate.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va face o discu]ie cu Strâmbei care trebuie s\ rezolve aceast\
problem\, fiind [i de profesie.
Domnul Neaga spune c\ a pl\tit apa pe ultima lun\ 82 de lei.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ pe str. G\rii s-a rezolvat cu aceast\ problem\ exist\ un
bloc unde oamenii [i-au f\cut instala]ie pe scar\ [i pl\tesc numai ceea ce consum\, nu pl\te[te nici o pierdere.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ trebuie v\zut [i ce oameni sunt pe scar\, poate c\ se [i fur\.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ procedura pe care o folose[te Compania de Ap\ este `n
interesul lor, nu este ca la gaze sau curent, unde pl\te[ti ce consumi, aici pl\te[ti [i pierderile pentru c\ a[a vor cei
de la Compania de Ap\, pentru c\ suma consumului de la apometrele de la scar\ nu d\ cu suma apometrului de la
scar\. Aceast\ companie atunci când, eu, spun c\ plec din ]ar\, o s\pt\mân\, o lun\, un an, nu trimite pe cineva
care s\ sigileze apometrul, cum fac cei de la gaze sau lumin\. De regul\, ace[tia se `ntorc, monteaz\ gresie, faian]\
[i ace[tia nu pl\tesc. Corect ar fi ca acest\ companie s\ vin\ [i s\-mi citeasc\ apometrul.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ legea serviciilor le permite acest lucru.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ este de acord cu domnul consilier Grosu Gabriel Mihail [i c\
nu este posibil s\ se prevad\ `n lege c\ nu po]i s\-i verifici `n locuin]a proprietate personal\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceasta este problema proprietarului, `n curtea mea orice
pierdere am o suport eu, deci la bloc este problema administrtorului [i a locatarilor s\ se organizeze acolo [i s\-[i
`mpart\ cheltuielile de `ntre]inere.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail `ntreb\ de ce s\ pl\tesc pentru un alt consum decât cel din cas\ de
la mine!?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ totalul general de la apometrul de scar\ nu corespunde cu totalul
general al apometrului de pe scar\, diferen]a o pl\tesc locatarii.
2

Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail `ntreb\ de ce la Electrica, la Gaze nu fac a[a?!
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ `l va chema pe domnul Strâmbei.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ exist\ posibilitatea s\ scoat\ instala]ia din subsol [i s\ o fac\ pe scar\,
sunt 2 astfel de sc\ri `n Pucioasa, instala]ia este direct din apometru.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\-l ajut\ s\-[i fac\ instala]ie proprie [i-o s\-[i pl\teasc\ ce
consum\, s\pt\mâna viitoare s\ vin\ la audien]e la dânsul.
Domnul Pietro[eanu Ion ridic\ problema str. I. H. R\dulescu, lucr\rile la gaze s-au terminat, iar strada a
r\mas `n acela[i stadiu.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ lucr\rile la gaze le face acea societate privat\ pe care n-o
controleaz\ Prim\ria, au autoriza]ie de construire. Pentru repararea drumului, dl. ing. Mangalagiu Adrian, spune c\
este `n faza urm\toare: a[tept\m aprobare oficial\ de la ADR, depunem, din nou, proiectul la ANRMAP, la 2
s\pt\mâni de la aprobare ANRMAP se pune pe site, apoi se public\ `n Jurnalul U.E. [i apoi se organizeaz\ licita]ia,
anul acesta nu.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ travers\rile se vor termina anul acesta.
Domnul Pietro[eanu Ion spune c\ [i-a stricat bicicleta.
Domnul Pietro[eanu Ion `ntreb\ ce se mai `ntâmpl\ cu taxa de habitat.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este `n proces cu ADI, dl. pre[edinte Adrian }u]uianu a ini]aiat o
comisie care va negocia contractul, am acceptat s\ fac parte din acest\ comisie [i am venit cu propuneri de
renegociere a contractului de maniera s\ putem suporta aceste cheltuieli sau o alt\ posibilitate, dar care se poate
rezolva numai `n instan]\ este anularea contractului, care este prost f\cut [i `n defavoarea noastr\. ~n func]ie de
rezultatul renegocierii contractului dintre comisia stabilit\ [i Supercom se va veni `n Consiliul Local [i se va cere
aprobarea Consiliului Local, lucrurile sunt demarate, se lucreaz\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, la Pucioasa, Consiliul Local nu a aprobat taxa de habitat, deci
avem suficiente argumente pentru anularea contractului.
Domnul Pietro[eanu Ion `ntreb\ ce se `ntâmpl\ cu apa? nu se poate face nimic?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, se va discuta despre o reducere a acestui tarif când se va
termina acest proiect, care va aduce o solu]ie `n sensul c\ nu vor mai fi pierderi, vor sc\dea costurile.
Când se va cere aprobarea Consiliului Local pentru tarif s\ avem grij\, s\ fie chemat [i domnul Pietro[eanu
Ion.
Domnul Pietro[eanu Ion `ntreb\ „ dac\ noi nu avem voie s\ bem ap\ din munte ? ”.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ da, au voie s\ bea ap\ de unde doresc, dar conducta din munte
va mai dura realizarea ei un an, s-a câ[tigat licita]ia, se lucreaz\ pentru aducerea conductei de ap\, spune domnul
primar jr. B\d\u D\nu], s\ le finalizeze, deoarece se taie din sume chiar la nivel de Bruxelles, dar nu s-au g\sit
corec]ii pe aceste proiecte.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2012. ”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - 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 Avanu Cristian Mihail - 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 prelungirea repartizarii unei
locuinte ANL si anume apt.10 bl D.ANL str. Stadionului d-soarei Visan Andra. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ are obiec]iuni la toate cele 3 proiecte (pct. 2, pct. 3, pct. 4)
`nscrise pe ordinea de zi deoarece sunt nelegale, nu se respect\ lista cu ordinea de prioritate aprobat\ prin Hot\rârea
Consiliului Local nr. 20/16.02.2012 [i nici criteriile cuprinse `n anexa 11 la Hot\rârea Guvernului nr. 962/2000
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail- pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
prelungirea repartizarii unei locuinte ANL si anume apt.10 bl D.ANL str. Stadionului d-soarei Visan Andra [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 prelungirea declararii ap.nr.14
bl. 3ANL, str.Rindunelelor drept locuinta de interventie si prelungirea repartizarii acestei locuinte d-lui Tarba
Madalin Florin. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena are acelea[i obiec]iuni.
Alte discu]ii nu mai sunt.
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Domnul consilier Avanu Cristian Mihail- pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
prelungirea declararii ap. nr.14 bl. 3ANL, str. Rindunelelor drept locuinta de interventie si prelungirea repartizarii
acestei locuinte d-lui Tarba Madalin Florin [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la mapa de coresponden]\ exist\ un referat al administratorului
Ple[a Emil din care rezult\ c\ acesta sub`nchiriaz\ apartamentul. Propun aprobarea proiectului de c\tre Consiliul
Local, urmând s\ `ncas\m chiria [i luna octombrie, ulterior fiind luate m\suri de evacuare a locatarului, dac\ acesta
nu `n]elege s\ o predea de bun\ voie.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind declararea unei locuinte libere
din fondul ANL apt.nr.17 bl.2ANL str.Randunelelor drept locuinta de interventie si repartizarea acestei locuinte
d-lui Bajean Mihai Daniel. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Propune `mp\r]irea `n 2 `n aceast\ [edin]\ s\ se aprobe transformarea `n loc de interven]ie, iar `n [edin]a
urm\toare s\ se repartizeze. Apoi, s\ se cear\ un aviz al ministerului pentru transferuri. Propun s\ se `ncerce
mansardarea spitalului pentru locuin]e pentru medici, spitalul este foarte mare [i ar fi ideal s\ se fac acest lucru.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ s-ar putea face acest lucru [i la {coal\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va ini]ia un proiect de hot\râre pentru 2 blocuri de locuin]e
sociale.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena are acelea[i obiec]iuni ca la punctele 2 [i 3.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
declararea unei locuinte libere din fondul ANL apt.nr.17 bl.2ANL str.Randunelelor drept locuinta de interventie si
repartizarea acestei locuinte d-lui Bajean Mihai Daniel [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 modificarea Regulamentului
pentru evacuarea persoanelor care ocupa in mod abuziv locuintele administrate de catre U.A.T or.Pucioasa prin
Serviciul Administratie Locala. ”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele 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\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - secretarul comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu 2 observa]ii: prezentarea unei situa]ii clare a locatarilor ANL [i
a locurilor ocupate [i reactualizarea bazei de date `n vederea stabilirii statutului juridic, respectiv acela de chiria[
sau de proprietar, devenit `ntre timp, prin diferite forme.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ are acelea[i observa]ii ca doamna consilier Ancuţa
Adriana.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea Regulamentului pentru evacuarea persoanelor care ocupa in mod abuziv locuintele administrate de
catre U.A.T or. Pucioasa prin Serviciul Administratie Locala [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n
forma prezentat\.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei ,,BLOCURI LOCUINTE 24 APARTAMENTE PRIN ANL str. Stadionului oras Pucioasa
Jud.D-ta.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele 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\.
Nu sunt discu]ii
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,BLOCURI LOCUINTE 24 APARTAMENTE PRIN ANL
str. Stadionului oras Pucioasa Jud.D-ta [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea "Studiului de
oportunitate" si scoaterea la licitatie in vederea concesiunii a doua loturi de teren in suprafata de 20,40 mp fiecare,
situate in orasul Pucioasa, str. Florin Popescu ( fosta str. Garii), FN, pentru construire a doua garaje.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
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Doamna consilier Ancuţa Adriana - secretarul comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu 2 amendamente: clarificarea suprafe]ei de teren ocupat\ de S.
C. Crisman, restabilirea suprafe]elor celor 2 garaje ce urmeaz\ a fi construite `n acest spa]iu.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ terenul este amplasat la intersec]ia Bulevardului G\rii cu Aleea
Ardelului.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ urmeaz\ ca executivul s\ corecteze cum este corect.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia nu acord\ aviz favorabil proiectului de hot\râre care spune c\ explica]iile au fost date `n
comisie. {i `n legislatura trecut\ [i `n aceast\ legisla]ie s-au ob]inut aprob\ri pentru construirea de garaje, dânsul s-a
opus. Opinia sa pentru dezvoltarea ora[ului nu este aceea de a face garaje multe, de a face mai bine parc\ri [i chiar
`n aceast\ zon\ exist\ parcare
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail spune c\, `n general, pân\ `n prezent se f\cea propunerea de
`nchiriere, acum observ\ c\ se propune concesiunea, de ce?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\, concesiunea este tot o ocupare temporar\ a domeniului public.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acest „ temporar ” nu poate fi acceptat de dânsul decât dac\ i
se spune c\ `ntr-un viitor apropiat aceste garaje vor fi demolate [i se vor face parc\ri. De ani de zile toat\ lumea
alearg\ s\ fac\ aceste „ cote]e” care sunt urâte pentru Ora[ul Pucioasa, ca [i pentru celelalte ora[e.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `ntreab\ dac\ `n contractul care se `ncheie se va preciza c\ `n
cazul `n care va ap\rea o posibilitate s\ se realizeze garaje sau poate chiar parc\ri publice, contractul `nceteaz\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ `n toate contractele de concesiune sunt cuprinse clauze de
reziliere, de `ncetare a contractului, contractele de concesiune sunt contracte cadru, prev\zute de lege, chiar [i cele
`ncheiate `n baza Legii nr. 219 aveam astfel de clauze contractuale.
Domnul Cojoianu spune c\ a depus fratele s\u nenum\rate cereri, pentru concesiune, acolo st\ ma[ina de
25 de ani. A observat c\ cei de la Crisman s-au tot `ntins, `n urm\ cu 5 ani nu avea Miki decât un chio[c de fier,
ace[tia s-au extins abuziv.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail propune ca acest teren s\ fie dat Ocolului Silvic.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ ace[tia au teren `n spate pentru parcare.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ situa]ie cu garajele nu este una pe care am [i stopa-o prin
ceea ce spunea domnul consilier Bădescu Gheorghe. E adev\rat c\ liberalii au spus s\ termin\m cu aceast\
dughenizare, acesta a fost un principiu, dar se mai fac [i excep]ii de la principii, pentru c\ oamenii au nevoie de
aceste garaje. Sunt mai mul]i cet\]eni care doresc s\-[i construiasc\ garaje, s-a m\surat suprafa]a respectiv\ [i am
apreciat c\ intr\ 2 garaje, `n campania electorala când am mers pe zonele respective [i am promis c\ `n m\sura `n
care se poate vom aproba scoaterea la licita]ie `n vederea concesiunii, a unor terenuri libere, adic\ `n m\sura `n care
se poate. {i pe Ardealului se poate construi garaj, exist\ [i parcare, pe str. G\rii am promis electoratului c\ vom
face 2 garaje, pe str. G\rii sunt garaje care nu pot fi demolate acum. ~n leg\tur\ cu afirma]iile domnului Cojoianu
anume c\ cei de la Crisman au ocupat abuziv terenul, consider c\ fiecare ar trebui s\ ne uit\m `n gr\dina noastr\.
Nu [tie ce interes are domnul Cojoianu s\ demonstreze acest lucru. Am `n]eles c\ s-a f\cut ni[te interven]ii s\
m\soare terenul [i este nelegal c\ au intrat pe proprietatea unora [i s-ar putea s\ aib\ probleme. Orice hârtie:
certificat de urbanism, autoriza]ie, etc., se face cerere, nu se d\ de c\tre func]ionarul public direct. Nu avem noi
acest drept. Se poate cere o expertiz\ la instan]\, dac\ Crisman a ocupat abuziv se va vedea atunci.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ fiecare ia via]a conform con[tiin]ei sale, dar este bine ca atunci
când plec\m `mpreun\ s\ mergem, (s\ r\mânem) `mpreun\.
Se va construi acolo cu autoriza]ie de construire, legal, urmeaz\ ca dvs. s\ hot\râ]i dac\ aproba]i sau nu
concesiunea.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea "Studiului de oportunitate" si scoaterea la licitatie in vederea concesiunii a doua loturi de teren in
suprafata de 20,40 mp fiecare, situate in orasul Pucioasa, str. Florin Popescu ( fosta str. Garii), FN, pentru
construire a doua garaje [i acesta este aprobat cu 10 voturi „ PENTRU ”, o
„ AB}INERE ” (domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin) [i 3 voturi „ ~MPOTRIV| ” (doamna consilier
Iordănescu Victoria, domnul consilier Mădăran Constantin [i domnul consilier Bădescu Gheorghe).
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] precizeaz\ pentru cei prezen]i c\ nu `nseamn\ c\ dac\ s-a aprobat se duc
s\-[i pun\ garajul.
Se va organiza licita]ie [i ace[tia trebuie s\ mearg\ la licita]ie. Dup\ ce ve-]i câ[tiga licita]ia, dac\ o ve-]i
câ[tiga, atunci ve-]i putea construi, `n baza autoriza]iei de construire.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind introducerea in domeniul public
al UAT Orasul Pucioasa, Judetul Dambovita si darea in administrarea SC COMPANIA DE APA TARGOVISTEDAMBOVITA SA, a imobilului teren categoria curti constructii, situat in orasul Pucioasa str. Zorilor (str. Zefirului,
nr.6), judetul Dambovita,impreuna cu constructiile C1,C2,C3,C4,C5,C6, situate pe acesta- pct. "Statie Epurare" ca
urmare a admiterii cererii de stingere a unor creante fiscale datorate de debitrorul Nica Mirel.”
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Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - secretarul comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
introducerea in domeniul public al UAT Orasul Pucioasa, Judetul Dambovita si darea in administrarea SC
COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA, a imobilului teren categoria curti constructii, situat in
orasul Pucioasa str. Zorilor (str. Zefirului, nr.6), judetul Dambovita,impreuna cu constructiile C1,C2,C3,C4,C5,C6,
situate pe acesta- pct. "Statie Epurare" ca urmare a admiterii cererii de stingere a unor creante fiscale datorate de
debitrorul Nica Mirel [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie in
vederea inchirierii a trei loturi de teren in suprafata de 4 mp fiecare, situate in orasul , str. Republicii colt cu str.
Zorele, Aleea Ardealului si B-dul Trandafirilor colt cu str. Randunelelor, in vederea amplasarii a trei chioscuri de
difuzare a presei, carte si papetarie.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele 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\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - secretara comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a trei loturi de teren in suprafata de 4 mp fiecare, situate in orasul , str.
Republicii colt cu str. Zorele, Aleea Ardealului si B-dul Trandafirilor colt cu str. Randunelelor, in vederea
amplasarii a trei chioscuri de difuzare a presei, carte si papetarie [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n
forma prezentat\.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,studiului de
oportunitate si scoaterea la licitatie in vederea concesiunii a doua loturi in suprafata de 16,50 mp ,respectiv in
suprafata de 15mp ,situate in orasul Pucioasa Al.Ardealului pentru constructia a 2 garaje auto.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele 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 comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre cu acelea[i obiec]iuni ca la punctul 8.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - secretarul comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea ,,studiului de oportunitate si scoaterea la licitatie in vederea concesiunii a doua loturi in suprafata de
16,50 mp ,respectiv in suprafata de 15mp ,situate in orasul Pucioasa Al.Ardealului pentru constructia a 2 garaje
auto [i acesta este aprobat cu 9 voturi „ PENTRU ”, 2 voturi „~MPOTRIV|” (domnul consilier Veveriţă Gheorghe
Ion [i domnul consilier Bădescu Gheorghe) [i 2 „ AB}INERI ” (doamna consilier Iordănescu Victoria [i domnul
consilier Gorgon Gheorghe Cosmin).
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele 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 sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii [i acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul „ DIVERSE ”
Doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ invita]ia adresat\ de Consiliul Or\[enesc Vadul lui Vod\ din
Republica Moldova la a 580 - a aniversare a Hramului Vadului lui Vod\ - a[tept\ o delega]ie format\ din 10
persoane, la data de 08.11.2012. Cine dore[te s\ mearg\ s\ spun\. Se `nscriu domnii consilieri: Popa Constantin
Tiberiu, Bădescu Gheorghe, Gorgon Gheorghe Cosmin, Ancuţa Adriana [i domnul primar jr. B\d\u D\nu] .
Doamna secretar jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ primarul din Republica Moldova a[teapt\ confirmarea.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ ar fi bine s\ fie invita]i [i domnul Marinescu, domnul
Popescu fiindc\ este vorba de o sta]iune.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s\ se fac\ `nscriere la doamna secretar.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ exist\ o invita]ie din Turcia, `n perioada 27 - 30 octombrie la un
festival interna]ional de folclor dedicat Zilei Na]ionale a Turciei, la Istanbul. Transportul se face cu ma[ina. A fost
invitat\ forma]ia de la Centrul Cultural, este o rela]ionare de când au fost `n Lituania. Pot merge [i alte persoane cu
plata a 70 de EURO/ PERSOAN|, transportul va fi asigurat de Prim\rie, este nevoie de pa[aport. Forma]ia are 20
de dansatori, `n func]ie de num\rul celor care se `nscriu, vom vedea ce microbuz lu\m, cazarea va fi asigurat\.
Se `nscriu: domnul primar jr. B\d\u D\nu], domnul consilier Bădescu Gheorghe, domnul consilier Gorgon
Gheorghe Cosmin, domni[oara consilier Mircea Daniela Elena.
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena spune c\ ei a[teapt\ foarte repede lista cu persoane care
particip\ [i banii depu[i `n cont. Festivalul va fi organizat `ntr-o suburbie a Istanbulului, pe malul M\rii Marmara.
Banii `i strânge Lumini]a Gogioiu.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local al orasului Pucioasa in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de
stat si ale unitatilor care ofera activitate extrascolara din Pucioasa in anul scolar 2012-2013.”
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ se voteaz\ secret, cu buletine de vot. Solicit\ s\ se fac\
propuneri.
Astfel, pentru Colegiul Na]ional „ N. Titulescu ” domni[oara consilier Mircea Daniela Elena o propune pe
doamna viceprimar Ana Maria. Alte propuneri nu mai sunt.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ a aflat c\ s-a f\cut un altgoritm, sunt 3 partide mari,
PP-DD nu are cum s\ desemneze, deci 3 de la PSD, 2 de la PDL [i 2 de la PNL. ~n momentul `n care executivul
propune c\ cineva de la PDL merge acolo, consider\ c\ se politizeaz\ totul prea mult. Mai mult are rug\mintea s\
analizeze cu sufletul urm\toarea problem\: dac\ la {coala nr. 4 este [i ast\zi membru `n consiliul de administra]ie,
la fel este [i Radu Foamete la Club, ar fi bine s\ fie desemna]i tot acolo. A discutat cu colegii din comisie, Dana
Mircea [i Gabi Grosu [i au `mp\rt\[it punctul de vedere al acestora.
Spune c\ PDL are Grupul {colar [i Gr\dini]a 2 [i solicit\ s\ se schimbe cu Clubul [i {coala nr. 4. {tie c\
votul are prioritate [i ce va hot\râ Consiliul Local a[a va fi.
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena spune c\ conform Ordinului nr. 4925/2012 consiliul de
administra]ie din unit\]ile de `nv\]\mânt vor fi formate din 9 sau 13 membrii, inspectoratul [colar vor hot\râ. Din
aceste consiliu fac parte [i reprezentan]i ai cadrelor didactice, deci domnul Foamete poate face parte din acest
consiliu, ca reprezentant al acestora.
Doamna Dinu Anca spune c\ la Club, consiliul de administra]ie este format din 7 membri, din care 3 sunt
cadre didactice.
Pentru Colegiul Na]ional „ N. Titulescu ” - Ana Maria.
Nu sunt alte propuneri.
Se completeaz\ buletinele de vot.
Pentru Grupul {colar domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune pe domni[oara Iordănescu
Victoria.
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena spune c\ nu poate pentru c\ este pre[edinte de partid.
Se face o alt\ propunere de domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - domnul consilier Gorgon
Gheorghe Cosmin. Nu mai sunt alte propuneri.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail propune ca reprezentant `n consiliul de administra]ie al {colii nr. 1
„ Mihai Viteazul ”pe domnul consilier Barbu Adrian.
Pentru {coala nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ” domnul consilier Cîrstoiu Mihail l propune pe domnul
consilier Popa Constantin Tiberiu, pentru c\ a lucrat atâ]ia ani acolo, [tie ce are de f\cut.
Doamna viceprimar Ana Maria propune pe doamna consilier Ancu]a Adriana.
Pentru Gr\dini]a „ Prichindel ”, domnul consilier Barbu Adrian o propune pe doamna consilier Burlan
Filoftia.
Pentru Gr\dini]a nr. 2 doamna consilier Ancu]a Adriana propune pe domnul consilier Cîrstoiu Mihail.
Pentru Clubul Copiilor domnul consilier Cîrstoiu Mihail `l propune pe domnul Foamete Radu.
Doamna viceprimar Ana Maria `l propune pe domnul consilier Grosu Gabriel Mihail `n consiliul de
administra]ie al Clubului Copiilor.
Se stabile[te o comisie de num\rare a voturilor, `n urm\toarea componen]\: domnul consilier Mădăran
Constantin, domnul consilier Butcă Dragoş [i domnul consilier Avanu Cristian Mihail.
Se stabile[te ca modalitate de vot t\ierea cu o linie a persoanei pe care nu doresc s-o voteze
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ fiecare consilier va primi câte 7 buletine de vot, vor fi striga]i `n
ordine alfabetic\ [i dup\ vot le va introduce `n urn\.
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Se trece la vot.
Dup\ exprimarea votului secret doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ procesul - verbal al comisiei de
num\rare, rezultatele fiind urm\toarele:
„ PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 27.09.2012
Comisia format\ din: Mădăran Constantin, Butcă Dragoş [i Avanu Cristian Mihail, au procedat la
num\rarea voturilor pentru desemnarea reprezentan]ilor Consiliului Local al ora[ului Pucioasa `n consiliiile de
administra]ie de la unit\]ile [colare de `nv\]\mânt preuniversitar [i Clubul Copiilor.
Astfel, s-au ob]inut urm\toarele voturi:
1. Gr\dini]a Prichindel
15 voturi exprimate valabil;
15 voturi „ PENTRU ” doamna consilier Burlan Filoftia
2. Gr\dini]a nr. 2
15 voturi valabil exprimate ;
14 voturi „ PENTRU ” domnul consilier Cîrstoiu Mihail
1 vot „ ~MPOTRIV| ”
3. Colegiul Na]ional „ N. Titulescu ”
15 voturi valabil exprimate ;
15 voturi „ PENTRU ” doamna viceprimar Ana Maria
4. {coala nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ”
15 voturi valabil exprimate ;
8 voturi „ PENTRU ” doamna consilier Ancu]a Adriana
7 voturi „ PENTRU ” domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.
5. {coala nr. 1 „ Mihai Viteazul ”
15 voturi valabil exprimate ;
15 voturi „ PENTRU ” domnul consilier Barbu Adrian
6. Grupul {colar
15 voturi exprimate ;
1 vot „ NUL ”
1 vot „ ~MPOTRIV| ”
13 voturi „ PENTRU ” domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin
7. Clubul Copiilor Pucioasa
15 voturi valabil exprimate ;
6 voturi „ PENTRU ” domnul Foamete Radu
9 voturi „ PENTRU ” domnul consilier Grosu Gabriel Mihail
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal. ”
Astfel, reprezentan]ii Consiliului Local `n consiliile de administra]ie ale unit\]ilor [colare sunt urm\torii:
UNITATEA {COLAR|
REPREZENTANTUL C. L.
- Gr\dini]a „ Prichindel ”
- doamna consilier Burlan Filoftia;
- Gr\dini]a nr. 2
- domnul consilier Cîrstoiu Mihail;
- Colegiul Na]ional „ N. Titulescu ”
- doamna viceprimar Ana Maria;
- {coala nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ”
- doamna consilier Ancu]a Adriana;
- {coala nr. 1 „ Mihai Viteazul ”
- domnul consilier Barbu Adrian;
- Grupul {colar
- domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin;
- Clubul Copiilor Pucioasa
- domnul consilier Grosu Gabriel Mihail
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.
PRE{EDINTE DE {EDIN}|,
AVANU CRISTIAN MIHAIL

~NTOCMIT
SECRETAR,
Jr. CATAN| ELENA
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