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SECRETAR
PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 28.03.2013
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Au participat urm\torii consilieri:
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Ana Maria
Ancuţa Adriana
Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Burlan Filoftia
Butcă Dragoş
Cîrstoiu Mihail
Cr\ciun Dorina
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihail
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Mircea Daniela Elena
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Toma Vasile Gabriel
Veveriţă Gheorghe Ion

{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena, care spune c\ din
consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru def\[urarea [edin]ei
ordinare [i-l roag\ pe domnul primar jr. B\d\u D\nu] 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\. Apoi supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu urm\toarele 3 puncte:
proiect de hot\râre privind Consiliul Local s\ ia act de demisia domnului Foamete Radu Gabriel din func]ia de
consilier local al ora[ului Pucioasa [i declar\ locul vacant, proiect de hot\râre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Toma Vasile Gabriel [i proiect de hot\râre privind completarea obiectului de activitate
SC SCUP SRL Pucioasa [i este aprobat\ cu 16 voturi „ PENTRU ” [i un vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier
Pop Aurel
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Mădăran Constantin.
Doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare
din 28.02.2013 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ propune ca [edin]a s\ `nceap\ cu primele 2
puncte cu care s-a suplimentat ordinea de zi, apoi punctul 11 [i propunerea este aprobat\ cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind: Consiliul Local s\ ia act de
demisia domnului Foamete Radu Gabriel din func]ia de consilier local al ora[ului Pucioasa [i declar\ locul vacant.”
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind:
Consiliul Local s\ ia act de demisia domnului Foamete Radu Gabriel din func]ia de consilier local al ora[ului
Pucioasa [i declar\ locul vacant [i este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Toma Vasile Gabriel. ”
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edintele comisiei de valiadare prezint\ raportul comisiei de
validare prin care a constatat c\ domnul Toma Vasile Gabriel `ndepline[te condi]iile legale pentru a fi validat `n
func]ia de consilier local.
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Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
validarea mandatului de consilier local al domnului Toma Vasile Gabriel [i este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la depunerea jur\mântului de c\tre domnul Toma Vasile Gabriel
Apoi se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al ora[ului Pucioasa.”
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\.
Doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena spune c\ având `n vedere c\ ast\zi a fost validaSt [i
mandatul de consilier al domnului Toma Vasile Gabriel [i proiectul de hot\râre din dosarul de [edin]\ con]ine
numai modific\ri ale comisiei econmice [i ale comisiei juridice, propune s\ se reorganizeze [i comisia social\, `n
sensul c\ `n locul domnului Foamete Radu Gabriel s\ intre domnul Toma Vasile Gabriel, urmând ca cele 3 comisii
s\-[i aleag\ pre[edintele (comisia economic\) [i secretarul (comisia social\), pân\ la [edin]a ordinar\ din 2 aprilie
2013.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora[ului Pucioasa, inclusiv propunerea doamnei
secretar [i este aprobat cu unanimitate de voturi.
Având `n vedere c\ `n sal\ sunt prezen]i [i cet\]eni ai ora[ului Pucioasa - ini]iatori ai proiectelor de hot\râre
`nscrise la puncetele 5, 6, 7 domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ propune s\ se treac\ la
dezbaterea acestora. Propunerea este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind revocarea par]ial\ a Hot\rârii
Consiliului Local nr. 153 din 28.12.2012 privind stabilirea taxelor [i impozitelor locale pentru anul 2013, cu privire
la taxele speciale: taxa special\ anual\ de iluminat public [i taxa special\ salubrizare stradal\. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia nu a dat aviz fiind balotaj.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ dac\ proiectul de hot\râre poate fi discutat, având `n vedere c\
lipse[te avizul comisiei economice.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ proiectul de hot\râre poate fi discutat [i `n lipsa avizului
comisiei economice, pentru c\ Legea nr. 215/2001 - art. 42 prevede c\ „ comisiile de specialitate trebuie s\ dea
avizul pe proiectul de hot\râre `n termen de 30 de zile de la `nregistrarea proiectului. ~n caz contrar avizul se
consider\ favorabil. Ne afl\m `n aceast\ situa]ie, deoarece proiectul de hot\râre a fost `nregistrat pe data de
25.02.2013 iar ast\zi este 28.03.2013, deci au trecut cele 30 de zile, deci proiectul poate fi discutat.
Domnul Miculescu Mihai - unul dintre ini]iatorii proiectului de hot\râre spune c\ adreseaz\ câteva `ntreb\ri
consilierilor locali [i primarului, la care dore[te s\ i se r\spund\ `n scris.
1. ~n Codul fiscal se face men]iune c\ atunci când Consiliul Local vrea s\ fac\ o modificare a taxelor [i
impozitelor locale, cu 6 luni `nainte de aprobarea lor trebuie anun]at\ popula]ia. Dac\ acest lucru s-a f\cut? Dac\ nu
s-a f\cut de ce nu s-a f\cut [i motiva]ia.
2. Explic\ no]iunea de „ tax\ ” - plata `n favoarea bugetului de stat..., când acesta se bucur\ de anumite
servicii. ~n cartierul Bela [i chiar `n ora[ul Pucioasa, dac\ se `ntrunesc aceste condi]ii [i cum se bucur\ cet\]enii de
serviciile pentru care se `ncaseaz\ aceste taxe?
3. La ultima [edin]\ la care au participat s-a spus c\ „ pentru derularea proiectelor pe bani europeni, bugetul
local trebuie s\ contribuie cu 2%. Dore[te s\ [tie ce sum\ `nseamn\ `n cifre reale ace[ti 2% [i cine se bucur\ de ele?
Precizeaz\ c\ r\spunsul poate fi [i verbal, de[i ar dori s\ fie scris.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ Codul fiscal prevede anumite termene, care din motive
indepenedente de voin]a noastr\ nu pot fi respectate. Taxele [i impozitele locale trebuiau corectate cu rata infla]iei
pe ultimii 3 ani. Acest\ situa]ie trebuia legiferat\ printr-o hot\râre de guvern, dar aceast\ hot\râre nu a fost aprobat\
cu 6 luni `nainte de sfâr[itul anului, a[a cum prevede Codul fiscal. Aceast\ hot\râre a fost publicat\ `n Monitoul
Oficial pe data de 28.12.2012, cu termen de aplicare pân\ la data de 31.12.2012, deci a fost publicat\ vinerea [i
pân\ luni trebuia s\ [i aprob\m taxele. A trebuit s\ respect\m acest termen, a[a a prev\zut hot\rârea. Dac\ dvs.
considera]i c\ noi nu am procedat legal, putea]i `n termen de 15 zile s\ formula]i contesta]ie - ulterior s\ v\ adresa]i
instan]ei de judecat\. Legiuitorul nu permite ca, ulterior, s\ se fac\ revoc\ri, modific\ri, etc. Mai spune c\ proiectul
de hot\râre a fost afi[at cu 30 de zile `nainte la sediul Prim\riei.
Legat de aceste taxe speciale - iluminat [i salubrizare, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], domnul
Miculescu `ntreab\ cum se bucur\ cet\]enii de aceste taxe. Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cet\]enii s-au
bucurat de aceste taxe, nu crede]i?
Domnul Miculescu nu este reprezentantul cartierului Bela.Cândva cet\]enii de la Bela s-au bucurat când leam extins iluminatul pe toate str\du]ele laterale din Bela. Cred c\ iluminatul public `i bucur\ pe oameni, pentru c\
se simt proteja]i. ~n privin]a taxei de salubrizare pe salubrizare stradal\, acest serviciu de salubrizare stradal\ nu
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`nseamn\ numai salubrizare, `nseamn\ dez\pezire, `ntre]inere a spa]iilor verzi, etc., deci nu `nseamn\ nuami
m\turat. Chiar dac\ nu se bucur\ de m\turat acum, s-au bucurat de dez\pezire, eu cred c\ o s\ se aprobe de c\tre
Consiliul Local proiectele pe care le voi ini]ia pentru cump\rarea de utilaje. Cet\]enii, sunt nemul]umi]i [i pentru c\
spun c\ la ei la poart\ nu se face cur\]enie. Nu se face, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu] pentru c\, prin Lege,
cet\]enii sunt obliga]i s\-[i fac\ cur\]enie `n fa]a por]ii, `n dreptul propriet\]ii, inclusiv zona trotuarului, mai pu]in
zona stradal\. Ca s\ ajungem [i la Bela cu m\turatul, ne trebuiesc mai mul]i m\tur\tori [i mai mul]i bani. La Bela o
s\ intr\m, probabil, `n toamn\ [i cu asfaltarea. Atunci va intra ma[ina de m\turat [i la Bela, nu acum pentru c\ ar
strânge doar noroiul de pe strad\. Ora[ul Pucioasa nu `nseamn\ doar pe strada mea, cum cred unii oameni,
`nseamn\ tot ansamblul. {i acas\ `ntâi facem cur\]enie pe artera principal\, restul `l l\s\m la sfâr[it. E normal `ntâi
s\ facem cur\]enie, mai `ntâi pe arterele principale. E adev\rat c\ oamenii nu se bucur\ de aceste taxe, dar ar trebui
s\ [tie c\ ne preocup\ faptul de a fi curat ora[ul, atât cât se poate, cu câ]i bani avem [i cu câ]i oameni avem la
dispozi]ie. Suntem responsabili de toate, când sunt probleme toate se datoreaz\ prim\riei, când se realizeaz\
anumite lucruri, toate se datoreaz\ celor care strig\ mai tare. Nu pot s\ realizez de unul singur m\turatul. Este
nevoie de for]\ de munc\ [i de utilaje. Banii care se strâng la ora[ul Pucioasa abia ajung pentru salarii. Ca s\
realiz\m [i alte lucruri, trebuie s\ facem rost de bani. E greu ca fiecare dintre noi s\ `n]elegem ceea ce se `ntâmpl\.
Domnul Miculescu Mihai `ntreab\ dac\ a `n]eles bine: se inten]ioneaz\ crearea unor noi locuri de munc\?
Asfaltarea, cur\]enia se vor bucura to]i? Salariile vor fi asigurate din aceste taxe, doar?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ banii din aceste taxe nu se ajung `n tot, acoper\ un anume
segment, deci vine [i ajut\ pu]in. O ac]iune de utilitate public\ care se desf\[oar\ `ntr-o localitate trebuie s\ acopere
o parte din costuri. Oamenii, chiar dac\ au, chiar dac\ n-au bani, ar trebui s\ vin\ [i s\-[i pl\teasc\ acele taxe pentru
a-[i acoperi serviciul. Nu putem s\ facem investi]ii, nu mai putem sus]ine nimic, dar totul `n jurul nostru se d\râm\.
Domnul Miculescu Mihai spune c\ este bine dac\ `n preocup\rile primarului s-ar reg\si [i propunerea de a
`nfiin]a noi locuri de munc\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ societate are o structur\ cu 148 de posturi. Ca s\
angaj\m ace[ti oameni, avem nevoie de bani. Nu sunt bani. Sunt [i alte chestiuni, nu s-au aprobat anumite proiecte
prin acest consiliu, sper s\ se [i aprobe. Consilierii, la `nceput, au [i fost de acord s-o `nfiin]\m. Dorim s\ angaj\m
mai mul]i oameni de cât au fost pân\ acum `n aceste servicii. Ca s\ angaj\m mai mul]i oameni, ne trebuiesc [i bani.
Când vor fi bani, vor fi angaja]i [i oameni. Câ]iva dintre dvs. contesta]i taxele speciale dar am un dosar cu cca. 100
de cereri de la oameni care doresc s\ se angajeze aici. Ideal ar fi ca s\ acoperim ora[ul cu 8 oameni pe care-i avem,
nu acoperim ora[ul. Avem un program cu 17 muncitori, `ncerc\m s\ acoperim o suprafa]\ din ora[, mai mare.
Pentru viitorul apropiat, o s\ propunem Consiliului Local s\ facem cu aceast\ societate [i anumite produc]ii, s\ ne
ajute pe noi `n cadrul ora[ului. Inten]ionez s\ aduc `napoi, la nivelul ora[ului Pucioasa, serviciul de ap\ [i
canalizare, pentru c\ pierdem foarte mult cca. 1 miliard. Numai la salubrizare avem un calcul pe 1 miliard de lei,
bani lunar se `ncaseaz\ cca. 700 milioane, ne oblig\ s\ pl\tim diferen]a, tot din bugetul ora[ului Pucioasa [i nu v\
deranjeaz\, pe mul]i, treaba asta, iar servicul acesta `l f\cem cu 250 mil. lei, de[i s-a m\rit `nc\ o dat\. ~n]elegeam
500 mil. dar 1 miliard, deja, este prea mult. Este adev\rat: suntem `ntr-o asocia]ie de dezvoltare dar acest contract
se termin\ peste câ]iva ani [i de aceea m\ preg\tesc s\ iau slubrizarea `napoi. Banii pe care o s\-i `ncas\m de la
oameni, s\-i folosim [i s\ sc\dem alte atrbu]ii. Acela[i lucru este [i cu serviciul de ap\, lucrurile sunt mai
complicate, fiind cupla]i la conducta din zona montan\.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ acest proiect a fost sus]inut de 696 de cet\]eni [i sunt mult
mai mul]i care nu doresc aceste taxe. Este de acord cu domnul primar c\ este nevoie de bani la bugetul local,
oamenii nu contest\ c\ nu este nevoie de bani sau c\ nu este nevoie de bani de munc\, probabil mâine vor veni
3000 s\ se angajeze la Prim\ria Pucioasa, dar perioada pe care am ales-o s\ m\rim taxele [i impozitele locale este o
perioad\ foarte grea [i pentru oameni [i pentru ]ar\, acest lucru este contestat.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ oamenii `ntradev\r nu au bani, unii, al]ii `ns\, deja au pl\tit
aceast\ tax\ [i din ea s-au strâns 1 miliard. M\car acei oameni care pot, trebuie s\ pl\teasc\. Cei care nu pot, nu vor
pl\ti, vom vedea ce vom face.
Domnul Neculae d\ citire art. 30 din Constitu]ie, alin. (1), alin. (2) [i alin. (3). Nu exist\ nici o situa]ie
special\ pentru a se institui aceste taxe. Trebuia ca aceste taxe s\ fie aduse la cuno[tin]a popula]iei cu 6 luni `nainte.
Oamenii pl\tesc de fric\ pentru c\ le este team\ c\ vor fi executa]i silit [i vor pierde munca de o via]\, nu au bani,
se `mprumut\, `[i iau pâine de la gur\, de la gura copiilor mici s\ pl\teasc\ aceste taxe. A]i f\cut referire la acest\
firm\, am primit o `n[tiin]are cu 15 lei, dar o s\ v\ dau `n judecat\ [i o s\ fac plângere penal\ pentru furt [i
`n[el\ciune `mpotriva celor care au `ntocmit aceast\ not\ de plat\. De ce? Pentru c\, `n acest moment `n ora[ul
Pucioasa nu se presteaz\, dar se `ncaseaz\ nelegal aceste sume. Acest serviciu pentru care a-]i `ncasat un miliard nu
exist\. Trebuia scos la licita]ie totul, s\ vin\ 10 - 20 de firme, nu s\ cump\r\m noi utilaje pe banii no[tri. Aceast\
firm\ trebuia s\ aib\ utilaje [i oameni, un depozit de bani din care s\ cumpere aceste utilaje. Trebuia s\ ave]i o
siguran]\. Nimeni n-a venit s\-mi ia z\pada de la poart\, s\-mi fac\ cur\]enie, am f\cut sesiz\ri c\ oamenii nu-[i fac
cur\]enie, `nfund\ [an]urile [i nu face]i nimic.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ doamna viceprimar a promis c\ va reanaliza taxele [i
pentru societ\]i, dar nu s-a `ntâmplat nimic.
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Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce s-a scris `n expunerea de motive c\ 3 cet\]eni contest\ taxele
speciale [i impozitele [i taxele speciale, pentru c\ dac\ cineva cite[te acest lucru este irelevant, ca [i cum n-ar
existe, de ce nu se scrie 3 cet\]eni care reprezint\ cei 696 de contestatari din tabelele anexate pe verso? Citi]i [i dvs.
[i vede]i ce scrie pentru c\ nu este corect.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ este corect ceea ce s-a scris. Cei trei cet\]eni sunt ini]iatori, iar
proiectul de hot\râre se `nscrie pe ordinea de zi cu titlul pe care `l are [i ini]iatorul, a[a spune Ordonan]a Guvernului
nr. 35/2002. Cei 696 sunt sus]in\tori ai proiectului de hot\râre. Dac\ nu avea cele 696 de semn\turi proiectle
respective ini]iate de cet\]eni nu erau `nscrise pe ordinea de zi pentru c\ nu avea nr. de semn\turi necesare - 5% din
popula]ia cu drept de vot din ora[ul Pucioasa.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ merge pe deduc]ie.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ „ nu merge pe deduc]ie ” dar dvs. ca [i consilieri locali trebuie
s\ [ti]i acest lucru. Dac\ nu ar fi `ndeplinit condi]iile legale, aceste proiecte nu erau pe ordinea de zi. {i domnul
Nicolae a depus un nr. de sus]in\tori, dar ne`ndeplinind condi]iile legale - 5% din popula]ia cu drept de vot, nu este
`nscris pe ordinea de zi.
Domnul Neculae confirm\ ceea ce spune doamna secretar jr. Catan\ Elena [i spune c\ a [i primit r\spuns `n
acest sens, pentru care mul]ume[te.
O alt\ problem\ care se imput\ cet\]enilor este c\ nu s-a depus `n termen contesta]ia. Am anun]at cet\]enii
c\ noi dorim s\ major\m taxele [i impozitele locale, ca s\ ne consult\m cu ei, pentru c\ sunt banii cet\]enilor. Nu
lu\m din lege ce ne convine, lu\m legea `n `ntregul ei, pentru c\ din acest motiv vot\m noi aici cu „ PENTRU ” [i
„ CONTRA ”.
Legat de ceea ce spune domnul primar, legat de asfaltare, domnul Pop spune c\ s-a asfaltat `n toat\ ]ara, dar
nimeni nu-[i asum\ r\spunderea acelor bani risipi]i. ~n ora[ul Pucioasa cine `[i asum\ r\spunderea pentru banii
cheltui]i din care s-au asfaltat `nainte de alegeri, care n-are eficien]\? Merge]i pe strad\ s\ vede]i ce este `n ora[? De
ce facem [i noi la fel ca peste tot? ~n Germania sunt str\zi de pe vremea lui Hitler [i se circul\ [i acum!
Domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ unde este gardul din parc? Cât a costat monumentul ? De ce nu ne
spune]i?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\ se adreseze instan]ei.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ el nu va pl\ti la Prim\rie un serviciu pe care nu-l presteaz\ nimeni.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul consilier Pop Aurel l-a reclamat la ANRMAP.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu este adev\rat, dar va reclama.
Dup\ ce s-au f\cut repara]iile la pia]\, veni]i s\ ne cere]i aprobarea, f\r\ s\ ne spune]i cât costat repara]iile
acolo.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ am consultat Consiliul Local cu privire la acest lucru.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu confirm\ acest lucru.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul consilier Pop Aurel a distrus Sta]ia de Salvare [i mâine
va [ti tot ora[ul acest lucrul.
Domnul Ropotan - unul dintre ini]iatorii celor 3 proiecte de hot\râre `ntreb\ unde au fost afi[ate aceste
proiecte de hot\râri?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ au fost afi[ate la sediul Prim\riei Pucioasa.
Domnul Ropotan spune c\ nu este adev\rat. El a venit [i a `ntrebat mereu la prim\rie cât este impozitul [i i
s-a r\spuns c\ nu s-a stabilit pân\ acum, de mai multe ori.
Am fost chiar la venituri [i mi se spunea s\ vin mai târziu, mai târziu ...
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-a afi[at afar\ pe avizier [i nimeni nu vine la fiecare acas\ s\
informeze c\ s-a adoptat o hot\râre a Consiliului Local. Dac\ e[ti interesat, vii [i vezi ce s-a aprobat sau nu. Noi am
f\cut cum a spus legiuitorul, ave]i posibilitatea s\ v\ adresa]i instan]ei.
Domnul Ropotan spune c\ au fost [i al]i primari [i lucrurile au mers bine [i n-au pus taxele acestea.
Domnul Duia Florin - cel de al treilea ini]iator, spune c\ dvs. domnule primar sunte]i angajat s\ ne sluji]i
dvs. pe noi, nu noi cet\]enii pe dvs. So]ia mea are servici, eu nu am servici. Cum pot eu s\ pl\tesc aceste taxe?
Spune c\ are de pl\tit 45 lei pentru salubrizare [i 45 lei pentru iluminat. De unde s\pl\teasc\ 90 de lei? Are nevoie
de tratament [i de medicamente. Am f\cut cerere cu apa, n-am primit niciun r\spuns. ~ns\ decizia de impunere am
primit. Propune a domnii consilieri s\ renun]e la indemniza]iile de consilieri, s\ fim solidari. Ar fi trebuit ca taxa s\
fie pus\ pe familie, nu pe persoan\. Oamenilor le este fric\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreb\ de ce le este fric\? Legiuitorul spune c\ `n cazul `n care ai
central\, termopane, canalizare, pl\te[ti mai mult. Am rug\mintea dac\ nu s-a respectat legea, pute]i merge la
instan]\, pentru c\ nu este legal s\ fie revocat\.
Domnul Nicolae spune c\ trebuie f\cut\ dovada de c\tre Consiliul Local c\ s-a adus la cuno[tin]\, `n
termen legal aceste taxe.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
revocarea par]ial\ a Hot\rârii Consiliului Local nr. 153 din 28.12.2012 privind stabilirea taxelor [i impozitelor
locale pentru anul 2013, cu privire la taxele speciale: taxa special\ anual\ de iluminat public [i taxa special\
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salubrizare stradal\ [i este respins cu 7 voturi „ PENTRU ” (domnii consilieri: Cîrstoiu Mihail, Gorgon Gheorghe
Cosmin, Mădăran Constantin, Pop Aurel, Popa Constantin Tiberiu, Toma Vasile Gabriel, Veveriţă Gheorghe Ion),
9 voturi „ ~POTRIV| ” [i 1 „AB}INERE” (domni[oara consilier Iordănescu Victoria).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\rârii
Consiliului Local nr. 153 din 28.12.2012 privind stabilirea taxelor [i impozitelor locale pentru anul 2013, cu privire
la taxa de parcare - parcarea de re[edin]\ - reducere 50%, parcare taxi - reducere la nivelul anului 2012. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia nu a dat aviz fiind balotaj.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa spune c\ este aceea[i situa]ie ca [i la
punctul 5 - se consider\ favorabil.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
modificarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 153 din 28.12.2012 privind stabilirea taxelor [i impozitelor locale
pentru anul 2013, cu privire la taxa de parcare - parcarea de re[edin]\ - reducere 50%, parcare taxi - reducere la
nivelul anului 2012 [i este respins cu 7 voturi „ PENTRU ” (domnii consilieri: Cîrstoiu Mihail, Gorgon Gheorghe
Cosmin, Mădăran Constantin, Pop Aurel, Popa Constantin Tiberiu, Toma Vasile Gabriel, Veveriţă Gheorghe Ion),
9 voturi „ ~POTRIV| ” [i 1 „AB}INERE” (domni[oara consilier Iordănescu Victoria).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind revocarea par]ial\ a Hot\rârii
Consiliului Local nr. 155 din 31.12.2012 cu privire la majorarea impozitelor [i taxelor locale cu 3,5% pentru anul
2013. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia nu a dat aviz fiind balotaj.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa spune c\ este aceea[i situa]ie ca [i la
punctele 5 [i 6 - se consider\ favorabil.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
revocarea par]ial\ a Hot\rârii Consiliului Local nr. 155 din 31.12.2012 cu privire la majorarea impozitelor [i
taxelor locale cu 3,5% pentru anul 2013 [i este respins cu 7 voturi „ PENTRU ” (domnii consilieri: Cîrstoiu Mihail,
Gorgon Gheorghe Cosmin, Mădăran Constantin, Pop Aurel, Popa Constantin Tiberiu, Toma Vasile Gabriel,
Veveriţă Gheorghe Ion), 9 voturi „ ~POTRIV| ” [i 1 „AB}INERE” (domni[oara consilier Iordănescu Victoria).
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de prioritate a
cererilor de locuin]e din fondul locativ de stat pentru anul 2013. ”
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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea ordinei de prioritate a cererilor de locuin]e din fondul locativ de stat pentru anul 2013 [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuin]e
realizate `n cadrul programului de construc]ii de locuin]e pentru tineri, destinate `nchirierii. ”
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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
repartizarea unor locuin]e realizate `n cadrul programului de construc]ii de locuin]e pentru tineri, destinate
`nchirierii [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ la Spitalul Pucioasa a fost `nregistrat\ o cerere a doamnei dr.
Tob\ - doctor `n specialitatea anestezie, pentru ob]inerea unei locuin]e `n zon\, fiind din Gorj, face naveta de la
Bucure[ti, program 8.00 - 17.00 [i vom depune o cerere la Prim\rie pentru locuin]\ `n zilele urm\toare.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate `n vederea concesion\rii islazurilor din cartierul Maluri, cartierul Glodeni Vale [i cartierul Pucioasa Sat, `n vederea folosirii acestora pentru p\[unat. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi, cu urm\toarele amendamente: s\ se
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impun\ concesionarului pe suprafa]a din cele 3 zone, s\ pun\ la dispozi]ia cresc\torilor de animale o suprafa]\ de
teren pe care s\ pasc\ animalele acestora, f\r\ tax\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ o `ntreab\ pe doamna secretar ce se `ntâmpl\
dac\ una dintre comisii a dat aviz nefavorabil?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ legea nu distinge: aviz favorabil sau nefavorabil, important este
s\ aib\ avizul comisiei, acesta se discut\ [i se supune la vot.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\: „ m\ simt obligat\ s\ precizez c\ eu am fost membrul comisiei
juridice care nu a fost de acord cu acest proiect de hot\râre, nici m\car cu amendament. Nu [tiu din ce motive [i-au
schimbat op]iunea fa]\ de celelalte 2 [edin]e la care nu au dat aviz favorabil, dar eu nu am niciun motiv, acest
studiu de oportunitate [i scoaterea la licita]ie, pentru c\, de fapt avem 2 propuneri `ntr-un singur proiect de hot\râre,
atât timp cât nu am uitat, cel pu]in unii, c\ sunt aici pentru a reprezenta oamenii, voin]a [i interesele lor. Am `n]eles
`ntotdeauna [i am sus]inut multe proiecte cu care oamenii nu au fost de acord, dar acest proiect nu pot s\-l sus]in.
Acum, punem pe ordinea de zi acest proiect, pentru a treia oar\, proiect cu care oamenii nu sunt de acord. Vom
avea [i acum acelea[i probleme ca [i cu taxele, facem parc\ totul inten]ionat s\ ne atragem antipatii [i `mi este
neclar de ce trebuie s\ mergem cu atâta `ndârjire pe acest proiect, când semnalele de la cei mai mul]i oameni sunt
negative. To]i cei care sunt cresc\tori de animale sunt `mpotriva acestui proiect de hot\râre. Prin urmare, nu `n]eleg
interesele care sunt mai sus de interesele oamenilor pe care `i reprezent\m.”
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] solicit\ s\ fie concret\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ nu are niciun motiv s\ voteze acest proiect de hot\râre.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ ceea ce spune nu este plauzibil.
Doamna consilier Ancuţa Adriana afirm\ c\ este cineva aici, care are interese.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\ precizeze concret numele persoanei care are interese.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ a f\cut aceast\ afirma]ie pentru c\ este a treia oar\ când acest
proiect este pus pe ordinea de zi, deci este o insisten]\ de a concesiona aceste islazuri. Spune c\ a citit, am [i câteva
adrese de la Ministerul Agriculturii - A. P. I. A., potrivit c\rora [i noi ca [i Prim\rie, Consiliul Local, am putea
ob]ine subven]ie. O s\ v\ pun la dispozi]ie aceste adrese, care arat\ c\ Consiliile Locale pot solicita sprijin [i ob]ine
ni[te sume de bani. Prim\ria are de `napoiat ni[te bani c\tre A. P. I. A., datorit\ unor erori, nu m\ pronun]. Cred c\
ar fi [i oportun, dac\ am depune documente la A. P. I. A. s\ ob]inem bani `n continuare, cu care s\ pl\tim acele
dispozi]ii de plat\ de la A. P. I. A., datorate la A. P. I. A., ar fi mai u[or, banii nu i-am mai lua din bugetul local ci
de la A. P. I. A.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ ceea ce a spus doamna consilier Ancuţa Adriana este foarte
adev\rat, pe cei s\raci `i face]i tot mai s\raci, pe cei boga]i `i face]i [i mai boga]i. Vrem ca aceste p\[uni s\ fie
folosite de cei care au multe oi, iar cei care au animale doar de subzisten]\ s\ nu mai aib\ ce pa[te, s\-[i vând\
animalele. ~ntr-o comun\ din Ardeal exist\, tot o discu]ie de genul acesta, cu referire la un islaz care a fost
concesionat legal, prin voin]a unui Consiliu Local, unei asocia]ii de cresc\tori de animale, dar care nu au intrat cu
to]ii `n aceast\ asocia]ie. Scandalul este foarte mare, pentru c\ unii au acces la acest islaz, ceea ce se va `ntâmpla [i
la noi, iar al]ii nu au acces, l\sând la o parte discu]ii despre banii care pot sau nu pot fi `ncasa]i.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ `[i sus]ine pozi]ia cu privire la aceste islazuri, justificând foarte
scurt: exist\ o promisiune electoral\ f\cut\ oamenilorc\-i vom sus]ine s\-[i p\streze islazurile. Nu m\ pot dezice de
aceast\ promisiune. Le-am promis cu câteva s\pt\mâni `n urm\ c\ o s\-i ajut s\-[i fac\ o asocia]ie de cresc\tori de
animale, care s\ colaboreze cu SCUP-ul pentru ob]inerea fondurilor de la A. P. I. A. [i eventual, pentru celelalte
formalit\]i necesare.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ apreciaz\ corectitudinea doamnei viceprimar `n ceea ce prive[te
aceast\ promisiune electoral\. A-]i spus c\ pentru oameni, dar nu pentru to]i oamenii.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ domnul consilier Pop Aurel nu a `n]eles ce a spus: mai spune, `nc\
o dat\, c\ nu este de acord cu aceast\ concesiune [i c\ este bine ca islazul s\ fie utilizat de to]i oamenii.
Domnul consilier Pop Aurel `[i cere scuze.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ ceea ce spune domnul consilier Bădescu Gheorghe c\ „ se va
ntâmpla ”, se va ntâmpla dac\ noi, Consiliul Local vom aproba aceast\ concesiune, ori eu nu sunt de acord, nu
sunt de acord nici cu ceea ce spune doamna consilier Burlan Filoftia, pentru c\, dac\ ai concesionat, ai concesionat
[i gata, pe perioada respectiv\ acel om este proprietar. Cet\]enii trebuie s\ fie egali, adic\ to]i pot folosi acest islaz,
nu doar anumite persoane, s\ utilizeze patrimoniul nostru, paji[tile noastre. Ori le pasc to]i cet\]enii, ori nu, astfel
nu sunt de acord.
La [edin]a Consiliului Local particip\ domnul Mateoiu Bogdan, reprezentant al cresc\torilor de animale.
Acesta dore[te s\ ia cuvântul.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ `i d\ cuvântul.
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Domnul Mateoiu Bogdan spune c\, poate, doamnei consilier Ancuţa Adriana i-a fost ru[ine s\ spun\ dar
ceea ce trebuia s\ spun\: cererile sunt f\cute de finul dvs. una, alta de cumnatul domnului M\d\ran [i alta nu mai
[tiu de cine.
Aceste lucruri, spune domnul Mateoiu Bogdan, nu cred c\ sunt `ntâmpl\toare. ~ntreab\ de ce a dat Prim\ria
banii `napoi la A. P. I. A.?
Domnul Marinescu Florea spune c\ am dat banii `napoi la A. P. I. A. pentru c\ nu suntem cresc\tori de
animale, suntem numai proprietari.
Domnul Mateoiu Bogdan `ntreab\ de când `ncaseaz\ Prim\ria bani de la A. P. I. A.?
Domnul Marinescu Florea spune c\ 2 ani am `ncasat subven]ia de la A. P. I. A. Acum, nu am mai depus
cerere, pentru a nu mai p\]i ce am p\]it. Noi, spune domnul Marinescu Florea trebuie s\ concesion\m terenul
conform legii paji[tilor.
Domnul Mateoiu Bogdan spune c\ legea nu oblig\ s\ concesion\m. Precizeaz\ c\ acele consilii locale care
nu au concesionat islazurile, sau `nchiriat, pot depune cerere de finan]are, conform Anexei pentru anul 2013.
Domnul Marinescu Florea d\ citire prevederilor Legii nr. 125/2006. Spune c\ noi Prim\ria nu cre[tem
animale.
Domnul Mateoiu Bogdan face apel la domnul Marinescu Florea s\ nu-i duc\ `n eroare pe domnii consilieri.
Niciodat\ n-o s\ creasc\ Prim\ria animale.
Domnul Mateoiu Bogdan spune c\ bani s-au dat `napoi, pentru c\ domnul Marinescu Florea, care r\spunde
de islaz nu a cur\]at islazul, acesta este motivul.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ nu este adev\rat, banii s-au dat `napoi pentru c\ a existat `n
eviden]\ o anumit\ suprafa]\, `n realitate alt\ suprafa]\. Spune c\-i pare r\u c\ doamna consilier, `nainte de [edin]\,
nu a discutat cu dânsa.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ 2 - 3 ani am primit bani de la A. P. I. A. Am restituit o sum\ de
bani nu pentru c\ nu s-a cur\]at islazul, ci pentru c\ `n eviden]ele domeniului public figureaz\ 52 de ha., iar `n
ortofotoplanuri a rezultat 47 de ha. Acesta este motivul.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ cine l-a folosit [i cine n-a cur\]at islazul?
Domnul Marinescu Florea spune c\ cet\]enii erau cei care aveau obliga]ia s\ cure]e islazul, `n baza unei
hot\râri a Consliului Local, ceea ce nu s-a `ntâmplat. Ne-am dus noi cu cei de la Atelierul mecanic [i am f\cut acest
lucru: am t\iat m\r\cini, etc.
Domnul Mateoiu Bogdan `ntreab\: unde? Se spune c\ s-a dat `ngr\[\minte: unde?!
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `i solicit\ domnului Marinescu Florea s\ l\mureasc\ problema cu A. P. I.
A., apoi va interveni [i dânsul. Spune c\ nu s-a aruncat cu capul `nainte, mai [i citesc din când `n când. Domnul
Marinescu Florea este specialist. Ne-am interesat la A. P. I. A. despre acest lucru. Cresc\torii de animale din
Glodeni [i Maluri nu au cur\]at islazul, dar doresc s\- p\[uneze, f\r\ bani, iar al]ii l-au ocupat de tot. Dac\ a[a
dori]i dvs., Consiliul Local, l\s\m lucrurile a[a. ~i solicit\ domnului Marinescu Florea s\ l\mureasc\ tot ceea ce
este nel\murit, iar apoi vota]i `n cuno[tin]\ de cauz\ [i cu voin]a proprie.
Domnul Marinescu Florea spune c\, cresc\torii de animale nu [i-au efectuat nici zilele de munc\ [i nici nu
au pl\tit.
Doamna consilier Ancuţa Adriana `ntreb\ de unde cite[te?
Domnul Marinescu Florea spune c\ cite[te din Legea nr. 514/2012 cu privire la administrarea paji[tilor art. 15, care prevede concesionarea terenurilor - islaz, prin licita]ie, c\tre cresc\torii de animale - asocia]ie - pe o
perioad\ de minim 10 ani. ~n cazul `n care cresc\torii nu asigur\ un nr. minim , prev\zut de lege, pe mp., suprafa]a
se diminueaz\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ ceea ce citi]i dvs. acum (cu referire la dl. Marinescu) l\sa]i
impresia c\ noi Consiliul Local suntem obliga]i s\ concesion\m.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ „ nu mai dac\ vrem s\ ob]inem fonduri europene ” [i c\,
ceea ce citi]i dvs. acum, manipula]i to]i colegii de aici.
Domnul Marinescu Florea spune c\ nu este adev\rat ceea ce spune domnul consilier Bădescu Gheorghe.
Domnul Marinescu Florea spune c\ cite[te din Lege.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu dore[te s\ pun\ `n valoare islazul. De ce s\ dea islazul la 2 - 3
cet\]eni?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `i cere domnului Marinescu Florea s\ l\mureasc\ situa]ia legat\ de ceea ce
a spus doamna Burlan Filoftia la [edin]a trecut\ - legat de SCUP.
Domnul Marinescu Florea spune c\ a fost la A. P. I. A. [i ace[tia i-au spus c\ nu pot accesa fonduri
europene decât cresc\torii de animale, ori noi nu suntem cresc\tori de animale.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ proiectul de hot\râre a fost ini]iat `n temeiul legii [i a mai multor
solicit\ri - 4 - 5 cereri. Am avut o discu]ie cu cresc\torii de animale din Glodeni, care nu doresc s\ `n]eleag\
anumite lucruri. Exist\ o situ]aie `n care Consiliul Local trebuie s\ se hot\rasc\ dac\ `n]elege s\ pun\ `n valoare
patrimoniul Consiliului Local, a[a prevede legea. Gândirea nou\ pentru acest proiect a fost urm\toarea: se d\ `n
concesiune unei persoane, aceast\ persoan\ poate s\ ia sau s\ nu ia subven]ia de la A. P. I. A., `n schimb noi
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primim o redeven]\, iar prin contractul pe care-l `ncheiem cu acea persoan\ aceasta are obliga]ia de a `ntre]ine
islazul `n limitele pe care i le vom da m\surate topografic. ~n acest fel ob]inem o redeven]\, inclusiv obligarea
concesionarului s\ `ntre]in\ islazul `n condi]iile pe care le cere A. P. I. A., `n maniera `n care este obligat s\ men]in\
islazul, alt fel acesta pierde acea subven]ie.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ redeven]a se `ntoarce `napoi la islaz?
R\spunsul este da, spune domnul Marinescu Florea.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, ace[ti cresc\tori de animale - cei din Maluri, sunt 2 - 3 familii,
au 5 - 6 vite, islazul de la Maluri era p\[unat de ni[te persoane fizice care strângeau vite din Valea Lung\, {otânga,
etc. adic\ zone limitrofe ora[ului Pucioasa, ceea ce nu era corect.
La Glodeni, vitele p\[unate, aveau v\car.
La Pucioasa - Sat nu p\[uneaz\ nimeni.
Ideea este una clar\: prin contractul de concesiune se va prevedea o clauz\, prin care le garant\m, le
asigur\m c\ acea suprafa]\ pe care au p\[unat-o [i pân\ acum - (ex. Glodeni o vor p\[una [i de acum `ncolo f\r\ a
fi afectate vitele celui care [i concesioneaz\) obliga]ia celui care concesioneaz\ fiind aceea de a `ntre]ine islazul.
Cei care duc vitele acolo, ar trebui s\ pl\teasc\.
Domnul Marinescu Florea spune c\ nu putem `ncasa taxa, altfel pierdem subven]ia. Ace[ti cresc\tori nu
vor s\ se concesioneze. La licita]ie pot participa toate asocia]iile de cresc\tori, s\ se asocieze [i s\-[i asume
responsabilit\]i vis - à - vis de islaz. ~l d\m [i gratuit dar s\-l `ntre]in\ [i poate s\ ia [i subven]ia. Dac\ domnul
Mateoiu sus]ine asemenea lucruri, le sus]ine `n mod gre[it, probabil datorit\ furiei pe care o are acum. Exist\, deci,
probabilitatea ca [i ceilal]i cet\]eni, care au vite s\ vin\ s\ liciteze, nu-i opre[te nimeni. Ace[ti oameni doresc s\
pasc\ la liber. V\ rog g\si]i dvs. o alt\ variant\. Noi nu ne putem l\sa du[i de sentimente c\ am promis `n campania
electoral\, nu a fost vorba despre a[a ceva. Aceast\ problem\ a ap\rut acum. Nu am nici un interes s\ dau acest
islaz finului meu, poate s\ vin\ oricine la licita]ie. Am pierdut chiar [i eu o licita]ie, dintr-o prostie, a[a de corect\
este comisia, dar nici nu vreau s\ discut acest lucru. Dac\ pentru mine nu s-a f\cut un favor `n aceast\ prim\rie, nu
vin s\ cer favoruri nici pentru al]ii. Nu `n]eleg de ce nu se vrea: `]i asigur [i islaz, nu te pun s\ faci nimic [i tot nu
e[ti mul]umit. Probabil, nu se vrea s\ ia nimeni subven]ia dac\ nu o ia domnul Mateoiu. Pe mine nu m\ intereseaz\
subven]ia, dar m\ intereseaz\ s\ aib\ cineva responsabilitate pentru islaz.
Doamna consilier Ancuţa Adriana solicit\ s\ ne clarifice dac\ noi ca [i Consiliu Local avem dreptul s\
solicit\m sprijin pentru aceste paji[ti?
R\spunsul domnului Marinescu Florea este nu.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ o s\ depun\ `n scris documentul A. P. I. A. prin care spune c\
[i noi o s\ primim subven]ie.
Domnul Marinescu Florea spune c\ noi, pentru a primi subven]ie, trebuie s\ desf\[ur\m propria activitate,
ori noi nu avem ce activitate desf\[ura pentru c\ nu avem animale.
Domnul Marinescu Florea precizeaz\ c\ cele citate sunt din Ordonan]a Guvernului nr. 125/2006. Trebuie
s\ cre[tem animale sau cosim, a[a primim subven]ia.
A doua `ntrebare era aceea dac\ noi am fi f\cut acest lucru nu am fi ob]inut noi mai mul]i bani decât
persoana fizic\, oricare ar fi ea?
Domnul Marinescu Florea spune c\ trebuie s\ fim `nscri[i la A. P. I. A. ca [i fermieri.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ acest lucru e adev\rat.
Domnul Marinescu Florea spune c\ orice bani `ncasa]i de la A. P. I. A. trebuie justifica]i.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ `n]elege din ceea ce a spus domnul primar, c\ nu-l
intereseaz\ cine câ[tig\ licita]ia [i acest lucru este foarte corect. V\ rog s\ c\uta]i [i g\si]i `n aceast\ lege o
modalitate ca fiecare cet\]ean, cresc\tor de animale s\ poat\ participa la licita]ie, sau s\ pasc\ cu animalele pe islaz.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ cum pot s\-l `mpiedic pe cel care are 700 de oi sau de vaci s\
intre pe islaz? Atunci va pa[te acest om degeaba. Deci, o s\ facem ce-am f\cut pân\ acum. Cet\]enii trec, pe acolo
când vor. Cuiva `i e fric\ c\ aici se câ[tig\ ni[te bani. Acestia pot pa[te vitele când doresc acolo.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este de acord cu domnul primar, chiar a fost `n comisia
de recep]ie, s-au f\cut ni[te lucruri prin Atelier [i-au fost foarte bine rezolvate, dar aceast\ zon\ - islazul de la
Maluri este foarte greu de gestionat. Spune c\ trebuie s\ fie cineva care s\-l `ntre]in\, s\-l monitorizeze [i s\-l
`ngrijeasc\. Este o zon\ frumoas\, [i este p\cat s\ cad\ `n derizoriu. Spune c\ este de acord cu doamna consilier
Ancuţa Adriana, trebuie s\ ne aplec\m [i asupra oamenilor care sunt cresc\tori de animale [i au nevoie de islaz.
Ace[tia trebuie s\ se asocieze [i s\ liciteze.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu vor s\ se asocieze.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ trebuie s\ ne respect\m unii pe al]ii [i s\ nu mai
intervenim unii peste al]ii. Dac\ pe islazul de la Pucioasa - Sat nu p\[uneaz\ nimeni, haide]i s\-l d\m pe \la, s\ nu-l
l\s\m a[a. La fel [i la Maluri. Dac\ la Glodeni exist\ oameni care vor s\ se asocieze, s\ se asocieze [i s\ foloseasc\
ei islazul.
Domnul Marinescu Florea spune c\ nu pot pa[te cei de la Maluri la Glodeni pentru c\ distan]a este mare.
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Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ dac\ subven]ia `n propor]ie de 70 - 90% care se ob]ine nu
se poate pl\ti pentru Atelier, pentru repara]ia, cur\]enia acestuia?
Domnul Marinescu Florea spune c\ nu este posibil acest lucru.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-a stabilit o redeven]\ minim\.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune s\ nu punem o sum\ pentru c\ `n acest an poate lua o sum\ la
anul alt\ sum\, etc.
Depinde, spune domnul Marinescu Florea la ce se angajeaz\ respectivul cresc\tor fa]\ de A. P. I. A. Dac\
nu-l concesion\m, islazul va fi p\scut degeaba.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ nu avem pârghiile generale pentru a-i obliga s\
pl\teasc\?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu avem pârghiile necesare.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu este de acord cu doamna consilier Burlan Filoftia, referitor la
clauze, clauzele se uit\. Face propunerea ca to]i de]in\torii de animale, s\-i consiliem s\ facem o asocia]ie a lor.
Astfel evit\m toate discu]iile.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ li s-a explicat acestora care au venit la prim\rie.
Domnul Marinescu Florea spune c\ aceasta este treaba lor, nu este treaba Prim\riei.
Domni[oara consilier Iordănescu Victoria spune c\ este bine c\ se concesioneaz\, dar s\ i se spun\ celui
care concesioneaz\ s\-i lase pe to]i cresc\torii de animale s\ pasc\ aceste terenuri, s\ le cure]e [i s\ le `ngrijeasc\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ nu vede cine ar concesiona `n condi]iile `n care `l oblig s\-mi
pl\teasc\ redeven]a, s\-mi cure]e [i s\-mi `ngrijeasc\ [i islazul [i s\ mai lase [i to]i cresc\torii s\ pasc\ cu vacile?
Oare, unde s-a mai pomenit a[a ceva?!
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ este de acord cu doamna secretar.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va pune aceast\ condi]ie `n contract iar nerespectarea acestei
condi]ii duce la rezilierea contractului. Dac\-i reziliezi contractul, acesta va crea probleme cu statul care-l va obliga
s\ restituie subven]ia.
Doamna consilier Burlan Filoftia prezint\ din nou amendamentul comisiei juridice, cu referire la o
suprafa]\ ce va fi pus\ la dispozi]ia cresc\torilor de animale.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ discu]iile au fost de manier\ ca cet\]enii s\ pasc\ cu vitele ce au
p\scut [i pân\ acum.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ pasc oile, mai pasc vacile?
R\spunsul este nu.
Domnul consilier Butcă Dragoş spune c\ ar trebui instituit\ o tax\ de p\[unat [i cei care sunt cresc\tori de
animale trebuie s-o pl\teasc\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ cresc\torii de animale, au dreptul s\ intre pe teren pentru p\scut.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dac\ un islaz are 30 de ha. s\ concesion\m 20 de ha., iar 10 s\
r\mân\ la dispozi]ia cet\]enilor.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ dac\ nu-l scoate tot la concesiune, nu po]i s\-i mai ceri s\-l
1ntre]in\, iar redeven]a va fi mai mic\. Aceste condi]ii pentru cresc\tori, vor fi trecute `n contract.
Doamna consilier Burlan Filoftia d\, din nou, citire amendamentului: „ ~n contractul de cesiune s\ se
impun\ concesionarului, obligativitatea de a pune la dispozi]ia cresc\torilor de animale din zon\ o suprafa]\ de
teren pentru p\[unat, f\r\ a percepe tax\, sub sanc]iunea nulit\]ii contractului. ”
Domnul consilier Pop Aurel spune s\ precizeze [i suprafa]a.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va stabili ulterior, suprafa]a ce va fi pus\ la dispozi]ie,
suprafa]\ pe care o va p\[una ca [i pân\ acum.
Doamna consilier Burlan Filoftia propune [i reducerea perioadei de concesiune pentru 10 ani.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ prevederile hot\rârii Consiliului Local trebuie s\ fie ferme.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ dac\ cei din Glodeni pasc [i la Maluri?
R\spunsul este nu, fiind distan]a mare.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe propune ca acest proiect s\ fie l\sat pentru luna urm\toare.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este termenul la A. P. I. A., care deja a fost dep\[it.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ proiectul nu poate fi amânat, singurul care poate scoate acest
proiect de pe ordinea de zi este ini]iatorul. ~n acest moment proiectul trebuie supus la vot [i trebuie aprobat sau
respins.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea studiului de oportunitate `n vederea concesion\rii islazurilor din cartierul Maluri, cartierul Glodeni Vale
[i cartierul Pucioasa - Sat, `n vederea folosirii acestora pentru p\[unat cu cele dou\ amendamente propuse de
doamna consilier Burlan Filoftia [i a fost respins cu 8 voturi „ PENTRU ”, 9 voturi „ ~MPOTRIV| ”.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea studiului de oportunitate `n vederea concesion\rii islazurilor din cartierul Maluri, cartierul Glodeni Vale
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[i cartierul Pucioasa - Sat, `n vederea folosirii acestora pentru p\[unat `n forma prezentat\ [i este respins cu 11
voturi „ ~MPOTRIV| ” [i 6 „ AB}INERI ”
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hot\rârea
Consiliului Local nr. 65/30.07.2009 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice [i locurilor `n care
contravenien]ii vor putea presta munc\ `n folosul comunit\]ii. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu amendamentele domnului consilier Pop Aurel care
dore[te eviden]a lucr\rilor pe care le execut\ aceste persoane.
Domnul consilier Bădescu 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 Popa Constantin Tiberiu `ntreab\ dac\ mai r\mân `n aceste locuri [i islazurile?
R\spunsul este da.
Nu sunt alte discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
modificarea anexei la Hot\rârea Consiliului Local nr. 65/30.07.2009 privind stabilirea domeniilor serviciilor
publice [i locurilor `n care contravenien]ii vor putea presta munc\ `n folosul comunit\]ii `n forma ini]ial\ [i este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente
navetei cadrelor didactice. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma
prezentat\.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind majorarea redeven]ei la
contractele de concesiune, `ncheiate cu respectarea condi]iilor legale, ce au ca obiect concesionarea terenurilor ce
apar]in domeniului public sau privat al U.A.T. Ora[ul Pucioasa, `n vederea cosntruirii unor garaje auto [i
`ncheierea unor contracte de `nchiriere pentru terenurile ce apar]in domeniului public sau privat al U.A.T. Ora[ul
Pucioasa ocupate de de]in\torii de garaje care nu au contracte. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi [i solicit\ inventarierea acestor
spa]ii, `nainte de a se majora redeven]a.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi, cu urm\toarele amendamente: „
coroborarea mijloacelor de transport cu de]in\torii de garaje; pentru titularii contractelor de concesiune care nu au
`n proprietate ma[ini, propunem scoaterea acestora la licita]ie.”
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi.
Se trece la discu]ii.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ sus]ine [i ast\zi c\ este necesar\ o inventariere a acestor garaje, unde
se g\sesc, ce sum\ pl\te[te, s\ [tim exact ce vot\m.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aici vot\m ni[te reguli care se aplic\ tuturor, nu analiz\m
individual pe fiecare `n parte, trebuie f\cut\ o regul\ pentru toat\ lumea. Se lucreaz\ la inventar [i o s\-l prezent\m
dac\ asta dori]i.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dore[te s\ vad\ ce pl\te[te fiecare, cine are contract de `nchiriere,
cine de concesiune, s\ `ncerc\m s\ uniformiz\m pe toat\ lumea.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ majoritatea pl\tesc sub un milion.
Doamna consilier Burlan Filoftia prezint\ amendamentul, precizeaz\ c\ sunt persoane care nu mai au
ma[ini, dar au contract.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ a `n]eles c\ nu va mai exista contractele de concesiune,
toate se vor transforma `n contracte de `nchiriere, iar cei care n-au contracte li se va `ncheia pe o perioad\ de 3 ani.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cei care au contracte de concesiune vor r\mâne cu ele [i va
modifica numai clauza referitoare la pre], nu po]i s\-i anulezi contractul de concesiune.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu situa]ia celui care a licitat, nu are contract
pentru c\ nu se poate intabula terenul.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt persoane care au licitat, au ajuns la sume foarte mari. Nu ne
ferim acum, ace[tia vor renun]a la acele contracte [i vom face alte contracte, a[a am discutat [i nu avem de ce s\ ne
ferim, cu toate c\ e cam nelegal, dar a[a lucrurile se vor a[eza, pl\tind to]i aceea[i tax\ - suma minim\ fiind 120 de
lei.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ comisia juridic\ renun]\ la amendament.
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Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cei care nu mai au ma[ini li se va face o adres\.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ se vor pune probleme [i cu demolarea.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
majorarea redeven]ei la contractele de concesiune, `ncheiate cu respectarea condi]iilor legale, ce au ca obiect
concesionarea terenurilor ce apar]in domeniului public sau privat al U.A.T. Ora[ul Pucioasa, `n vederea cosntruirii
unor garaje auto [i `ncheierea unor contracte de `nchiriere pentru terenurile ce apar]in domeniului public sau privat
al U.A.T. Ora[ul Pucioasa ocupate de de]in\torii de garaje care nu au contracte `n forma ini]ial\ [i este aprobat cu
16 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ apreciaz\ aceast\ hot\râre ca fiind nelegal\ [i formuleaz\
obiec]iuni `n sensul c\ „ bunurile din domeniul public pot fi nchiriate, concesionate, vândute prin licita]ie public\ a[a prevede Legea nr. 215/2001 - art. 124. Hot\rârea adoptat\ se refer\ la `nchirierea unor terenuri f\r\ licita]ie,
ceea ce este nelegal.”
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ doamna secretar jr. Catan\ Elena s-a referit la cei care au garaje
construite pe domeniul public f\r\ autoriza]ie. Este adev\rat c\ legea prevede cu licita]ie, dar vom avea mari
probleme.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ nu discut\ aici despre oportunitate, sunt oameni care au garaje
pe domeniul public de 30 de ani [i nu pl\tesc niciun ban, iar acum s\ vin [i s\ fac zeci de contracte f\r\ licita]ie,
este nelegal. Institu]ia Prefectului urmeaz\ s\ fac\ controlul de legalitate.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind `nchirierea f\r\ licita]ie a unui
teren `n suprafa]\ de 1 mp. situat `n ora[ul Pucioasa, cartier Pucioasa - Sat, zona spa]iul verde din incinta [colii, `n
vederea amplas\rii unei sta]ii de protec]ie catodic\ (SPC) conform Memorandumului tehnic [i Planului de situa]ie
anexate `n favoarea S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul 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\.
Domnul consilier Bădescu 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
`nchirierea f\r\ licita]ie a unui teren `n suprafa]\ de 1 mp. situat `n ora[ul Pucioasa, cartier Pucioasa - Sat, zona
spa]iul verde din incinta [colii, `n vederea amplas\rii unei sta]ii de protec]ie catodic\ (SPC) conform
Memorandumului tehnic [i Planului de situa]ie anexate `n favoarea S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. [i este
aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena are acelea[i obiec]iuni ca la punctul 9.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei
locale de ordine public\ [i a Regulamentului de organizare [i func]ionare a Comisiei locale de ordine public\. ”
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\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena solicit\ s\ se fac\ propuneri pentru buletinele de vot.
Domnul consilier Mădăran Constantin `l propune pe domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.
Doamna viceprimar `l propune pe domnul consilier Grosu Gabriel Mihail.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `l propune pe domnul consilier Bădescu Gheorghe.
Fiind vorba de persoane, se fac buletine de vot pe care se trec cele 3 propuneri [i se trece la vot secret.
Se stabile[te ca modalitate de vot t\ierea persoanei pe care nu o dore[te, iar ca [i comisie de num\rare,
comisia de validare.
Domnul C\praru, prezent la [edin]a Consiliului Local solicit\ câteva ma[ini de calcar pe centur\, obliga]ia
cet\]enilor s\-[i m\ture `n fa]a cur]ii, la strad\ [i desfiin]area ligheanelor, oalelor de la strad\, adic\ s\-i oblig\m pe
cei care au magazine s\-[i expun\ marfa `n magazin, pentru c\ nu suntem `n Turcia.
Comisia de num\rare a voturilor trece la num\rarea voturilor. Apoi doamna consilier Ancuţa Adriana pre[edintele comisiei de num\rare a voturilor prezint\ rezultatul votului: 17 voturi „ PENTRU ” domnul consilier
Popa Constantin Tiberiu; 16 voturi „ PENTRU ” domnul consilier Grosu Gabriel Mihail [i domnul consilier
Bădescu Gheorghe - 17 voturi „ PENTRU ”.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T.
Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
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Domnul consilier Bădescu 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 Pop Aurel - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea Anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al ora[ului Pucioasa,
`ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. [i este aprobat cu 15
voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i o „ AB}INERE ” - domni[oara
consilier Iordănescu Victoria.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu este nemul]umit, prea multe hot\râri, nici nu mai [tie ce
voteaz\. A[a cum ?
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 2 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T.
Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea Anexei nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al ora[ului Pucioasa,
`ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. [i este aprobat cu 16
voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de adminstrare a domeniului public [i privat de interes local al
ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea Anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de adminstrare a domeniului public
[i privat de interes local al ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare
de Utilit\]i Publice S.R.L. [i este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ”, 1 vot
„ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier
Pop Aurel.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 2 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de adminstrare a domeniului public [i privat de interes local al
ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L.
”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea Anexei nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de adminstrare a domeniului public
[i privat de interes local al ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare
de Utilit\]i Publice S.R.L. [i este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier
Pop Aurel.
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Se trece la punctul 17 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat al ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul
Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea Anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat al ora[ului Pucioasa,
`ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. [i este aprobat cu 16
voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 2 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat al ora[ului Pucioasa, `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul
Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea Anexei nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat al ora[ului Pucioasa,
`ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. [i este aprobat cu 16
voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel.
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate [i caietului de sarcini privind darea `n administrare a Serviciului de transport public local `n ora[ul
Pucioasa prin gestiune delegat\ atribuit\ direct. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea studiului de oportunitate [i caietului de sarcini privind darea `n administrare a Serviciului de transport
public local `n ora[ul Pucioasa prin gestiune delegat\ atribuit\ direct [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, 1
vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i o
„ AB}INERE ” - domni[oara consilier
Iordănescu Victoria.
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea d\rii `n
administrare a Serviciului de transport public local `n ora[ul Pucioasa prin gestiune delegat\ atribuit\ direct c\tre
S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea d\rii `n administrare a Serviciului de transport public local `n ora[ul Pucioasa prin gestiune delegat\
atribuit\ direct c\tre S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”,
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1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i o „ AB}INERE ” - domni[oara consilier Iordănescu
Victoria.
Se trece la punctul 21 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 la
contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local `n ora[ul Pucioasa ce va fi `ncheiat `ntre U.
A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea Anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local `n ora[ul Pucioasa
ce va fi `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa S.R.L. [i
este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i o „ AB}INERE ” domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Se trece la punctul 22 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea `nchirierii celor
dou\ autovehicule marca FIAT DUCATO MINIBUZ, proprietatea privat\ a U. A. T. Ora[ul Pucioasa c\tre S.C.
Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea `nchirierii celor dou\ autovehicule marca FIAT DUCATO MINIBUZ, proprietatea privat\ a U. A. T.
Ora[ul Pucioasa c\tre S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa S.R.L. [i este aprobat cu 16 voturi „
PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ apreciaz\ ca nelegal\ aceast\ hot\râre pentru acelea[i
motive ca [i la punctele 9 [i 10 „ bunurile mobile [i imobile pot fi nchiriate numai prin licita]ie public\ - art. 124
din Legea nr. 215/2001 ”.
Se trece la punctul 23 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sus]inerii financiare
a particip\rii elevilor Dragomir C\t\lina - Mariana [i Sp\taru Karina - Elena la faza na]ional\ a concursului de
matematic\ aplicat\ „ ADOLF HAIMOVICI ” ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - 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 sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
aprobarea sus]inerii financiare a particip\rii elevilor Dragomir C\t\lina - Mariana [i Sp\taru Karina - Elena la faza
na]ional\ a concursului de matematic\ aplicat\ „ ADOLF HAIMOVICI ” [i este aprobat cu unanimitate de voturi
`n forma prezentat\.
Se trece la punctul 24 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului
de organizare [i func]ionare a Serviciului public de salubrizare al ora[ului Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea
Consiliului Local Pucioasa nr. 150/20.12.2012. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\ cu majoritate de voturi [i o „ AB}INERE ” domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Domnul consilier Bădescu 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 Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
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Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
completarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Serviciului public de salubrizare al ora[ului Pucioasa,
aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local Pucioasa nr. 150/20.12.2012 [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, 1
vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i o „ AB}INERE ” - domni[oara consilier Iordănescu
Victoria.
Se trece la punctul 25 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului
de organizare [i func]ionare a Serviciului public de iluminat al ora[ului Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea
Consiliului Local Pucioasa nr. 151/20.12.2012. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
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\ cu majoritate de voturi [i o „ AB}INERE ” domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Domnul consilier Bădescu 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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
modificarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Serviciului public de iluminat al ora[ului Pucioasa,
aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local Pucioasa nr. 151/20.12.2012 [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, 1
vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i o „ AB}INERE ” - domni[oara consilier Iordănescu
Victoria.
Se trece la punctul 26 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind schimbarea destina]iei
`nchirierii terenului `n suprafa]\ de 8 mp., situat `n ora[ul Pucioasa, Pia]a Central\ Cartaxo, din vânzare cu produse
naturiste `n vânzare cu produse me[te[ug\re[ti. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia nu a dat aviz fiind balotaj.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre - comisia juridic\ propune s\ se refac\ proiectul de hot\râre `n
vânzare de flori. S\ se ini]ieze un proiect de hot\râre pentru vânzare produse me[te[ug\re[ti.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre, solicit\ s\ fie desfiin]at acel chio[c.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ acolo, prin hot\râre, s-a stabilit pentru flori. La [edin]a
trecut\ am venit cu propunerea s\ se poarte o discu]ie cu directorii de la cele 2 hoteluri pentru a amenaja acolo
pentru obiecte me[te[ug\re[ti. Chio[cul acesta este pentru flori, l-a cump\rat, nu mai este cel care vindea produse
naturiste.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cel care l-a cump\rat [tia c\ este pentru produse naturiste, deci
cel care a cump\rat [tia c\ nu este pentru flori.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ nu are aprobare pentru a vinde flori, hot\rârea Consiliului
Local fiind pentru vânzare produse naturiste.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `ntreab\ de ce schimb\m destina]ia, care este explica]ia?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ avem o solicitare de la un tân\r pentru a comercializa produse
me[te[ug\re[ti.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dac\-l l\s\m pe acel me[te[gar s-ar crea un loc de munc\ [i o chirie
la Prim\rie, dac\-i schimb\m destina]ia `n flori, trebuie s\-l ia o alt\ persoan\, nu tot cea care vinde flori `n pia]\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt foarte multe magazine de flori `n pia]\.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
schimbarea destina]iei `nchirierii terenului `n suprafa]\ de 8 mp., situat `n ora[ul Pucioasa, Pia]a Central\ Cartaxo,
din vânzare cu produse naturiste `n vânzare cu produse me[te[ug\re[ti [i este respins cu 7 voturi „ ~MPOTRIV| ”,
6 voturi „ PENTRU ” [i 4 „ AB}INERI ”.
Se trece la punctul 27 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind completarea actului constitutiv
al S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. Pucioasa aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr.
82/31.07.2012. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\ cu majoritate de voturi.
Domnul consilier Bădescu 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 Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
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Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu amendamente de eliminare a activit\]ilor interzise de lege:
38.12, 38.22, 69.10, 69.20, 70.10, 75.00, 80.10, 80.20, 84.11, 84.25, 84.30, 92.00, cu amendamentele comisiei
juridice.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind
completarea actului constitutiv al S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.R.L. Pucioasa aprobat prin
Hot\rârea Consiliului Local nr. 82/31.07.2012 [i este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” domnul consilier Pop Aurel.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ denumirea este gre[it\ SCUP - S.C. Servicii Comunitare de
Utilit\]i Publice S.R.L. (SCUPSRL).
Se trece la punctul DIVERSE
La [edin]a Consiliului Local particip\ doamna Pietro[eanu E., care solicit\ reducerea impozitului pentru
proprietatea familiei sale situat\ `n Pucioasa, str. I. H. R\dulescu, care se ridic\ la suma de 19 milioane lei. Spune
c\ a f\cut nenum\rate cereri, dar nu i-au fost luate `n considerare. ~n[tiin]area de palt\ cuprinde [i major\ri din anul
2008. Are o pensie de 580 lei, iar so]ul din luna aprilie 685 lei, avem copilul bolnav, 400 lei cheltuim lunar cu
copilul, nu avem cum s\ pl\tim acest impozit. Domnul doctor B\descu [tie situa]ia lor. De unde s\ d\m atâ]ia bani,
v\ rog s\ verifica]i de ce pl\tim ace[ti bani. Nu i se pare corect s\ dea atâ]ia bani. a f\cut o declara]ie `n anul 2010
[i nu se mai g\se[te.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ a fost ajutat atât cât am putut.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ modul de abordare al domnului Pietro[eanu nu a fost cel
corect. So]ul dvs. face discu]ii neprincipiale. Nu am nicio obliga]ie s\-l ascult pe so]ul dvs.
Doamna Pietro[eanu solicit\ s\ i se caute declara]ia din anul 2010.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ dânsa a depus o declara]ie, a depus 2 cereri la Prim\rie s\-i
arate declara]ia, dar aceasta nu se g\se[te.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pân\ anul acesta, dl. Pietro[eanu a pl\tit f\r\ instala]ii, pentru c\
nu avea declarat\ canalizarea. Acum i s-a calculat cu canalizare [i are de pl\tit [i din urm\ penntru c\ declara]ia nu
a fost corect\, pe 5 ani.
Doamna Mircescu Mihaela - [ef birou venituri - spune c\ a formulat mai multe cereri. I s-a explicat de mai
multe ori de ce pl\te[te atâta. A f\cut plângere [i la cabinetul domnului senator Leo Badea. Pentru a r\spunde la
aceast\ cerere, la cabinetul domnului senator, s-au f\cut verific\ri de la Compania de ap\ [i s-a constatat c\ sunt
racorda]i la canalizare din anul 2008, motiv pentru care i s-a recalculat impozitul pe 5 ani `n urm\. Declara]ia
solicitat\ din anul 2010 nu se reg\se[te.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ ce solu]ie a dat domnul senator?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul senator nu d\ solu]ii, ci noi a trebuit s\ r\spundem
solicit\rii sale.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce i s-a calculat impozitul din urm\? Se refer\ numai la canalizare?
Doamna Mircescu Mihaela d\ explica]iile necesare. Spune c\ nu a declarat canalizarea [i acum i s-a
recalculat impozitul pe 5 ani `n urm\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreb\ dac\ se aplic\ legea pe 5 ani `n urm\, pentru to]i care se afl\ `n
acest\ situa]ie.
Doamna Mircescu Mihaela spune c\ f\când plângere la cabinetul domnului senator a trebuit s\ aplice
legea, `n mod corect, pe 5 ani `n urm\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pe baza datelor de la compania de ap\ am trecut pe to]i cei care
nu au sau au canalizare. ~n cazuri punctuale, unde unul a venit [i a spus c\ nu are, s-a verificat situa]iile la fa]a
locului [i s-a `ncheiat proces - verbal cu ceea ce s-a constatat.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ persoanele care nu fac declara]ii corecte exist\ varianta s\ le
lua]i din urm\?
Doamna Mircescu Mihaela spune c\ da, exist\ aceast\ posibilitate dac\ se verific\ [i se constat\ c\
declara]ia nu corespunde realit\]ii.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune ca impozitul s\ r\mân\ la valoare ini]ial\, de 7
milioane lei.
Domnul consilier Mădăran Constantin dore[te s\ supun\ la vot propunerea domnului consilier Popa
Constantin Tiberiu.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ nu exist\ un proiect de hot\râre `n acest sens, nu `n]elege ce se
voteaz\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ vom ajunge la acest\ situa]ie pentru to]i care sunt `n aceea[i
situa]ie.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ s-a aprobat [i altora [i trebuie s\ i se aprobe [i domnului Pietro[eanu.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-a aprobat anularea major\rilor de `ntârziere la chirii, aici este o
alt\ situa]ie, se refer\ la reducerea impozitelor.
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Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ familia Pietro[eanu trece printr-o perioad\ foarte grea,
domnului Pietro[eanu i s-a t\iat pensia [i trebuie s\ restituie [i 42 de milioane.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ nu a[a se procedeaz\, nu exist\ nicio hârtie adresat\ Consiliului
Local, nu exist\ un proiect de hot\râre `n acest sens [i nici posibilitatea legal\ s\ plafonezi impozitul unui om.
Trebuie f\cut proiect de hot\râre [i g\sit temeiul de drept.
Din câte [tie dânsa impozitele nu pot fi plafonate, pot fi acordate scutiri `n baza unei proceduri aprobate de
Consiliul Local. Mai mult se va crea [i un precedent [i to]i cei afla]i `n situa]ia domnului Pietro[eanu vor veni s\
cear\ scutirea de plat\ a impozitelor.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ solu]ia este s\ punem mân\ de la mân\ [i s\-i pl\tim impozitul.
Doamna consilier Ancu]a Adriana spune c\ sunt multe persoane am\râte [i to]i vor solicita acest lucru.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
M|D|RAN CONSTANTIN

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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