PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 29.03.2012
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Au participat urm\torii consilieri:
1. Avanu Cristian
2. Barbu Adrian
3. B\descu Gheorghe
4. Burlan Filoftia
5. Butc\ Drago[
6. Cojocaru Rodica
7. Dobrici Gheorghe
8. Foamete Radu Gabriel
9. Giurescu Angelica
10. Grosu Gabriel
11. M\d\ran Constantin
12. P\duraru Victor
13. Popescu Corneliu Dan
14. Simion Mircea
15. Trandafir Dorel Ioan
Au fost absen]i doamna consilier Teliceanu Floarea [i domnul viceprimar Popa Constantin
Tiberiu.
{edin]a a fost deschis\ de secretarul ora[ului Pucioasa, doamna Catan\ Elena, care spune c\ din
consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru
desf\[urarea [edin]ei [i-l roag\ pe domnul primar B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar 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 doamna secretar Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare a
Consiliului Local din data de 16.02.2012 [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma
prezentat\.

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Foamete Radu Gabriel.
~nainte de a se intra `n ordinea de zi, domnul primar B\d\u D\nu] prezint\ invita]ia primarului de
la Jonava - Lituania, adres\ ce va fi pus\ `n discu]ie la [edin]\ urm\toare, poate se g\sesc fondurile
necesare pentru vizita primarului [i o delega]ie (2 - 3 persoane `n total) `n perioada 22 - 24 iunie la
Festivalul verii. Primarul Jonavei solicit\ s\ fie informat cu privire la num\rul de persoane care formeaz\
delega]ia pân\ la data de 01.06.2012. Primarul de la Jonava invit\ [i forma]ia „ de muzic\ popular\ ”.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\, probabil, este o gre[eal\, fiind vorba despre ansamblul
folcloric care s\ participe `n aceea[i perioad\ la Festivalul interna]ional de muzic\ folk, care va avea loc
`n perioada 20.06.2012 - 24.06.2012.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ din discu]iile purtate cu primarul Jonavei a `n]eles c\ este
vorba despre forma]ii de dans, deci trebuie s\ ne interes\m, o s\ discute [i cu domni[oara Dana Mircea.
Cu mai multe preciz\ri o s\ vin\ `n [edin]a urm\toare, spune domnul primar B\d\u D\nu], pentru c\ tot
pe acest mandat se va corecta bugetul, trebuie s\ v\ gândi]i la 2 - 3 persoane, care s\ mearg\, dânsul a fost
`n luna ianuarie [i nu va mai merge. Oricum, depinde de Consiliul Local urm\tor.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ nu crede c\ se va constitui Consiliul Local urm\tor, pe 10
iunie sunt alegerile, iar invita]ia este pe perioada 22.06.2012 - 24.06.2012.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ se gânde[te la bani, la faptul c\ trebuie s\ avem credite
bugetare, s\ stabilim num\rul de persoane.
O alt\ problem\ pe care o ridic\ domnul primar B\d\u D\nu] este cea cu privire la gardul
Prim\riei, vrea s\ consulte consilierii locali dac\ s\ mai fac\ gard sau nu, deoarece p\rerile sunt `mp\r]ite
unii vor gard, al]ii nu mai vor gard [i dore[te s\ se fac\ o discu]ie [i pe acest\ tem\, consilierii locali s\-[i
spun\ p\rerea, iar iar dac\ va fi necesar s\ consulte [i popula]ia, pentru c\ [i oamenii de pe strad\ `ntreab\
de ce s-a d\râmat gardul la Prim\ria Pucioasa, unii vor s\ se fac\ gardul, al]ii apreciaz\ c\ este mai bine
f\r\ gard. Pe mas\ fiecare consilier are un plan de situa]ie `n care apare curtea Prim\riei cu gard, dar [i
f\r\ gard.
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n buget sunt cuprin[i bani pentru gard.
Majoritatea consilierilor locali doresc s\ ne fac\ gard viu din tuia sau alte plante.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ trebuie consultat un specialist [i `n func]ie de
p\rerea acestuia s\ se pun\ un gard viu, din tuia sau alte plante.
Apoi domnul consilier Foamete Radu Gabriel preia conducerea [edin]ei.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific\rii
bugetului local.”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind aprobarea rectific\rii bugetului local [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 aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice.”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\, cu rug\mintea
de a invita la [edin]a [efii centrelor bugetare.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ ace[tia au fost invita]i [i sunt prezen]i la [edin]a.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\, la [edin]a comisiei consilierii au constatat existen]a
unor diferen]e de bani pentru acela[i traseu [i pentru acela[i num\r de zile, diferen]e la decontarea
sumelor.
Punctual la {coala nr. 1, `n cadrul Gr\dini]ei nr. 1 „ Prichindel ” cu privire la decontarea
cheltuielilor de naveta privind-o pe doamna Vl\sceanu Veronica, pe ruta Pucioasa - Târgovi[te, 21 de zile
prime[te 250 lei, fa]\ de ceilal]i colegi, din cadrul aceleia[i gr\dini]e primesc pentru decontare sume
cuprinse `ntre 150 - 170 lei.
Domnul Chiran Marcel - contabil [ef la Centrul bugetar de care apar]ine Gr\dini]a nr. 1
„Prichindel” Pucioasa, spune c\ este o gre[al\, pentru c\ persoana respectiv\ vine de la Picior de Munte,
nu de la Târgovi[te, deci ruta este gre[it\, ruta corect\ este Pucioasa - Picior de Munte, face naveta cu 2
mijloace de transport, astfel rezult\ din buletinul de identitate.
Din discu]iile purtate cu colegii rezult\ c\ totu[i mai exist\ diferen]e mici de decontare `ntre
acelea[i rute. Anul trecut la o discu]ie cu domnul M\d\ran, se prefigurase ceva, dar acum lucrurile au
r\mas la fel, f\r\ un rezultat final [i se pune problema care este etalonul dup\ care m\sur\m noi costul
unui bilet pentru c\ sunt „ n ” firme care fac transport „ n ” acesta fiind mai mare decât 1, sunt „ n ” firme
care fac transport [i care aduc cadrele didactice la [coal\ [i care fac economie de pia]\ [i noi trebuie s\
lu\m etalon fa]\ de una fiind 4 ordonatori de credite, avem poten]ial, s\ zicem surse diferite de tarife.
~mpreun\ cu domnul consilier am zis s\ g\sim o firm\ pe care o lu\m etalon, actualiz\m transportul
cadrelor didactice, m\car trimestrial, tragem o linie [i vedem fa]\ de costul pe care-l ofer\ firma
respectiv\ s\ vedem care sunt obiectivele. Legea spune c\ se poate deconta transportul `n multe moduri:
- cine are abonament pe ruta respectiv\, contravaloarea abonamentului;
- cine nu are abonament, din diverse motive, contravaloarea biletelor respective pe care le prezint\
spre decontare cadrul didactic;
- la cine deplasarea se face cu autoturism propriu, se face decontarea la 7,5 litri de benzin\ la
nivelul unui abonament pe ruta respectiv\
- sunt [i rute pe care nu exist\ mijloc de transport, exemplu Pucioasa - Maluri. Acolo se
deconteaz\ 7,5 litri pe 100 Km.
Noi pentru a veni `n sprijinul ideii de a se uniformiza, pentru a se face niste decont\ri nedorite sau
necontrolate. Ideea a fost a unui abonament. Legea nu spune a[a, noi la Centrele bugetare trebuie s\ avem
o norm\, norma ar putea fi o hot\râre a Consiliului Local, dar nu a ap\rut aceast\ norm\, iar noi am
continuat s\ decont\m `n continuare, dup\ ce surse am avut. Sumele sunt calculate `n mod corect, iar noi
am pl\tit sumele a[a cum au prezentat cadrele didactice bilete, abonamente, etc. ~[i cere scuze, din nou,
pentru eroarea din tabel, care a fost o sc\pare.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ a fost cap\t de tabel [i probabil, din acest motiv a s\rit
a[a `n ochi.
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Domnul primar B\d\u D\nu] solicit\ mai mult\ rigurozitate din partea centrelor bugetare, având
`n vedere c\ sunt astfel de discu]ii. Spune c\, la nivelul Consiliului Local Pucioasa s-a f\cut un efort s\ se
pl\teasc\ acest transport al cadrelor didactice, sunt alte prim\rii care nu pl\tesc [i bine ar fi s\ nu le umfle
pentru c\, probabil, nu am g\si resurse.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ se cheltuie[te mai mult de 1 miliard cu transportul
cadrelor didactice.
Domnul Chiran Marcel spune c\ nu-l poate obliga s\ se deplaseze cu autobuzul.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ ar fi bine s\ se stabileasc\ decontarea la nivelul unui
abonament.
Domnul primar B\d\u D\nu] apreciaz\ c\ este posibil acest lucru, se va face un calcul cât cost\
transportul pe ruta Pucioasa - Târgovi[te [i se va deconta numai acea valoare.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ decont\rile se fac `n urma unor documente [i
apreciaz\ c\ nu-[i au loc aceste comentarii.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ se va stabili un plafon maxim.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ nu se poate ca omul s\ cheltuiasc\ pe navet\ o sum\ [i
Prim\ria s\-i deconteze mai pu]in.
Doamna consilier Burlan Filoftia [i domnul consilier Avanu Cristian spun c\ se va stabili acest
palfon printr-o hot\râre a Consiliului Local, plafonul va fi maxim, iar diferen]a va fi suportat\ din
buzunar de cel care beneficiaz\ de transport, sunt alte prim\rii care nu pl\tesc deloc transportul.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ domnul Chiran Marcel a spus c\ se deconteaz\ la
nivelul unui abonament [i `ntreab\ care abonament?
Domnul Chiran Marcel spune: cel mai ieftin, pentru c\ pre]ul abonamentului este diferit, `n func]ie
de operatorul de transport.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ ar trebui s\ investim `ncredere `n contabili [efi de la
Centrle bugetare. Nu crede c\ „ doamna Vali ” ar deconta ceva ce nu este corect.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ nu aceasta este problema. Se dore[te o uniformizare a
acestor decont\ri.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ poate sunt operatori diferi]i, cu pre]uri diferite, iar
cadrul didactic pl\te[te, legea spune c\ decont\m transportul, nu un abonament sau altul.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ se dore[te s\ nu mai existe diferen]e.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ legea trebuie respectat\ `n litera [i spiritul ei.
Domnul Chiran Marcel spune c\ `n 90% din cazuri lucrurile sunt clare. Este vorba de câteva
situa]ii, la dânsul sunt 3 - 4 care sunt trasee mai delicate [i atunci când vin cu bilete, atunci sunt probleme,
pentru aceste câteva cazuri situa]ia trebuie reglementat\, aici se pune problema uniformiz\rii. Pentru cei
care au abonament situa]ia este clar\, la fel ca [i cei care au autoturism proprietate personal\.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ a discutat cu [efii Centrelor bugetare ca toate
tabelele care se `ntocmesc de c\tre dân[ii s\ aib\ acela[i rubrici, adic\ cap\tul de tabel s\ fie acela[i,
chestiune care nu s-a respectat. Sunt tabele `n care nu se precizeaz\ câte zile a lucrat respectivul, sunt
tabele care `mpart suma respectiv\ pe 4 - 5 b\nci, iar lucrurile esen]iale nu le spun, `n adresa care se face
c\tre Prim\rie, prin care se solicit\ decontarea cheltuielilor, sunt adrese `n care nu se scrie suma, iar când
te ui]i pe tabel sunt 4 - 5 sume, practic nu [tii care dintre ele va fi pl\tit\. Solicit\ ca `n adres\ s\ se
specifice exact suma care se cere a fi pl\tit\, num\rul de zile, iar tabelele s\ aib\ acela[i cap\t de tabel,
pentru c\ a[a ne uit\m pe un tabel, ne uit\m pe altul [i nu `n]elegem nimic. I s-ar p\rea normal ca toate
centrele care sunt `n subordinea Prim\riei s\ aib\ acela[i cap\t de tabel, s\ ne furnizeze acelea[i
informa]ii.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dup\ aceste discu]ii, s-ar putea s\ r\mân\ un singur centru,
pentru c\ nu colaboreaz\ `ntre ei.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - 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 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Spitalului Or\[enesc Pucioasa. ”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
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Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind rectificarea bugetului Spitalului Or\[enesc Pucioasa [i acesta este aprobat cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sus]inerii
financiare a Festivalului Na]ional de muzic\ u[oar\ „ Stelu]ele Pucioasei ”, Edi]ia a XI - a.
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind aprobarea sus]inerii financiare a Festivalului Na]ional de muzic\ u[oar\ „ Stelu]ele
Pucioasei ”, Edi]ia a XI - a [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D.
construire spa]iu comercial amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str. Fântânelor, nr. 10.
Domnul consilier B\descu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind aprobare P.U.D. construire spa]iu comercial amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str.
Fântânelor, nr. 10 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z.
locuin]\ S+P+M, amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str. Salcâmilor, nr. 4, jude]ul Dâmbovi]a.”
Domnul consilier B\descu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind aprobare P.U.Z. locuin]\ S+P+M, amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str. Salcâmilor,
nr. 4, jude]ul Dâmbovi]a [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind prelungirea declar\rii
unei locuin]e din fondul A. N. L. drept locuin]\ de necesitate [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e
domnului Chiran Valentin.”
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul A. N. L. drept locuin]\ de necesitate [i
prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e domnului Chiran Valentin [i este aprobat cu unanimitate de voturi
`n forma prezentat\.
Doamna Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa spune c\ nu contrasemneaz\ aceast\ hoit\râre
pentru c\ apreciaz\ c\ este nelegal\. Ca [i alt\ dat\, spune doamna Catan\ Elena, ]in s\ v\ reamintesc c\
toate hot\rârile Consiliului Local prin care se aprob\ repartizarea unei locuin]e peste ordinea de prioritate
aprobat\ prin hot\râre a Consiliului Local, sunt nelegale, chiar dac\ Institu]ia Prefectului Dâmbovi]a nu a
atacat nicio hot\râre de genul acesta, dânsa `[i face datoria [i informeaz\ Consiliul Local.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind declararea unei
locuin]e libere din fondul A. N. L., ap. nr. 3, bl. C A. N. L., str. Stadionului, drept locuin]\ de interven]ie
[i repartizarea acestei locuin]e domnului Radu Vasile.”
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu amendamentul dac\ `i va `nceta raportul de
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serviciu cu Prim\ria ora[ului Pucioasa s\ elibereze locuin]a, adic\ dac\ nu va mai lucra la Poli]ia Local\
s\ elibereze locuin]a.
Doamna consilier Giurescu Angelica `ntreab\ dac\ aceste locuin]e, pot fi considerate locuin]e de
interven]ie.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ toate locuin]ele ANL repartizate poli]i[tilor au fost
repartizate ca locuin]e de interven]ie, de[i [i a[a sunt nelegale.
Domnul consilier Avanu Cristian propune ca un procent de 50% din aceste locuin]e s\ fie
considerate ca locuin]e de interven]ie.
Doamna Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa spune c\ nu se poate a[a ceva. Locuin]ele
ANL trebuiau construite cu destina]ia de locuin]e de interven]ie de la `nceput.
Domnul consilier Avanu Cristianv spune c\ a[a cum sunt repartizate ca locuin]e de interven]ie
nimeni nu va mai prinde locuin]\ prin ANL, pentru c\ nu se respect\ lista.
Doamna Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa spune c\ acestea trebuiau stabilite `nainte de
a se construi: locuin]e de interven]ie, pentru cadre didactice, pentru medici de necesitate, etc., cu
destina]ie special\.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ `n dosar sunt trei referate ale compartimentului de
specialitate, al primarului, care sunt de acord cu repartizarea acestor locuin]e, iar Consiliul Local nu face
altceva decât s\ aprobe.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ referatul compartimentului de specialitate nu spune
nimic, iar domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dânsul a f\cut o propunere.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ consilierii locali `n comisie si-a spus cuvântul.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acest poli]ist trebuie felicitat pentru c\ a prins ho]ii de
capace de canal, adic\ `[i face treaba.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ `n fa]\ la MINIMAX sunt dou\ canale care au capace
de siguran]\ a[a cum ar trebui s\ fie toate capacele de canal.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ le scoate pe toate, dar aici [tie c\ avem camere de luat
vederi.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ problema este veche.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind declararea unei locuin]e libere din fondul A. N. L., ap. nr. 3, bl. C A. N. L., str.
Stadionului, drept locuin]\ de interven]ie [i repartizarea acestei locuin]e domnului Radu Vasile `n forma
prezentat\ [i este respins.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind declararea unei locuin]e libere din fondul A. N. L., ap. nr. 3, bl. C A. N. L., str.
Stadionului, drept locuin]\ de interven]ie [i repartizarea acestei locuin]e domnului Radu Vasile cu
amendamentele comisiei sociale [i acesta este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ”, 1 „AB}INERE”.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ nu va contrasemna aceast\ hot\râre pentru c\ o apreciaz\
ca fiind nelegal\ pentru acelea[i motive precizate la punctul anterior.
Se trece la punctul 9 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 2012.”
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - 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 2012 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea locuin]ei
sociale „ {coala nr. 9 ” Pucioasa -Sat domnului Focan Mihai.
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz nefavorabil, cu amendamentul sâ se propunâ `ntâi celor din lista de prioritate,
care deocamdat\ nu exist\.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\, aici, avem deja o reparti]ie a doamnei B\doiu
Constan]a.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a renun]at la reparti]ie.
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Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ cererea domnului Focan a fost `nregistrat\ la data
de 7 martie, iar `n [edin]a din 29.03 se propune repartizarea unei locuin]e, poate sunt altele mai vechi.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel propune s\ se `ntocmeasc\ o list\ cu ordinea de prioritate
a[a cum exist\ [i `n cazul ANL, aceasta fiind [i propunerea comisiei sociale.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ fiind cu aviz nefavorabil nu avem ce discuta.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ legea condi]ioneaz\ discutarea unui proiect de hot\râre de
existen]a avizului comisiei de specialitate nu spune legea favorabil sau nefavorabil, proiectul de hot\râre
se discut\, se supune la vot [i votul consilierilor hot\r\[te, deci avizul trebuie s\ existe, favorabil sau
nefavorabil.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune din nou c\ nu `n]elege a f\cut cererea pe 07.03.2012
[i venim imediat `n prima [edin]\ din 29.03.2012 s\-i [i repartiz\m locuin]a.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu vede care este problema, omul a f\cut o cerere, iar
dânsul a prezentat-o, a mai dat-o [i la al]ii care nu vor s\ se duc\ acolo.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune poate mai sunt [i alte cereri, sunt cazuri mult mai
speciale care nu au locuin]e.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acestea au fost analizate `n comisie.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ au fost analizate [i au fost respinse de comisie.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ este o constatare, iar Consiliul Local va hot\râ `n
consecin]\.
Domnul primar B\d\u D\nu] `ntreab\ care este problema c\ a venit cu cererea `n [edin]\, lucr\m
foarte repede.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ sunt situa]ii foarte grele care nu au fost rezolvate.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ locuin]a a fost repartizat\ altora [i au renun]at.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ au fost multe cereri care solicitau [coala din
{erb\ne[ti, chiar un b\iat din cartierul Glodeni, solicita [coala din Pucioasa - Sat, sunt foarte multe cazuri
sociale.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ le-a propus acest proiect de hot\râre dac\-l vota]i bine,
dac\ nu iar bine, dac\ consilierii locali au alte motiva]ii, asta este.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ sunt multi care au depus cereri pentru locuin]\ din
fondul de stat [i d\ citire listei.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ sunt 2 chestiuni diferite. Lista prezentat\ de doamna
consilier Giurescu Angelica se refer\ la locuin]ele din fondul de stat iar locuin]a care se propune a fi
repartizat\ este locuin]\ social\. Trebuie s\ existe o list\ separat\, pe care s\ fie trecu]i cei care se
`ncadreaz\ la locuin]\ social\, cazurile sociale deci.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ la Pucioasa - Sat a existat c\min cultural, care a
fost expropriat sau nu [tiu cum. Oamenii la sate, de regul\ s\rb\toresc [i au nevoie de o sal\. De ce nu
l\s\m aceast\ [coal\ s\ fie folosit\ de s\teni `n scopuri culturale, etc.
Domnul consilier B\descu Gheorghe `ntreab\ dac\ a fost vreodat\ acolo?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ acestea sunt vorbe goale, [colile se d\r\p\neaz\, pentru
c\ nu se `ntâmpl\ nimic `n ele, se d\râm\, pic\ ”.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ sunt oameni care [i-ar dori aceast\ [coal\.
Domnul primar B\d\u D\nu] `ntreab\ cine i-a oprit pân\ acum?!
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ a fost dat\ doamnei respective.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\ doamna respectiv\ nu a avut bani s\ se mute `n ea,
s-o repare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a venit cu o propunere.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune s\ fie `ntreba]i [i ceilal]i care mai au cereri.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune s\ hot\râm acum, pentru c\ o s\ le explice [i o alt\ situa]ie
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ deci „ trebuie s\ hot\râm acum ”
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ nu au list\ de priorit\]i.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind repartizarea locuin]ei sociale „ {coala nr. 9 ” Pucioasa -Sat domnului Focan Mihai [i
acesta este respins cu unanimitate de voturi.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n urma unor discu]ii [i cu alte persoane [i cu doamna
Elena, `n cazul `n care nu se aprob\ acest proiect de hot\râre, [coala va r\mâne `n continuare la dispozi]ia
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noastr\ [i va avea destina]ia de sec]ie de votare, o s-o amenaj\m [i o s\ organiz\m alegerile locale. Sec]ia
de la Pucioasa - Sat o mutasem la Gr\dini]a nr. 2, dar, acum o s\ revenim.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ a[a este bine pentru c\ oamenilor le este greu s\
vin\ din Pucioasa -Sat la Gr\dini]a nr. 2.
Consilierii locali au fost de acord.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ [i dânsa avea obiec]iuni pe aceast\ hot\râre, persoana
ne`ncadrându-se `n condi]iile Legii nr. 114/1996 privind locuin]ele sociale.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de
calcul al chiriilor pentru locuin]ele construite din fondurile A. N. L., `n situa]iile `n care titularii de
contract au `mplinit vârsta de 35 ani.”
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuin]ele construite din fondurile A. N.
L., `n situa]iile `n care titularii de contract au `mplinit vârsta de 35 ani [i este aprobat cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
siguran]\ [i ordine public\ al Poli]iei Locale 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\.
Domnul consilier M\d\ran Constantin, legat de patrulare spune c\ probabil, atunci când
patruleaz\, patrule care, probabil au observat pe marginea c\ii ferate mald\re de gunoaie [i probabil [i
oameni care le depun. ~n aceast\ situa]ie, pentru c\ oamenii nu au fost sanc]iona]i, ace[tia au continuat
depunerile de gunoaie.
Domnul Maier Ion - persoan\ cu atribu]ii de conducere a Poli]iei Locale, precizeaz\ c\ au fost
sanc]iona]i cet\]eni care au depus gunoaiele `n alte locuri decât cele stabilite de Consiliul Local.
Domnul consilier M\d\ran Constantin `ntreab\ dac\ au observat mald\rele de gunoaie de la calea
ferat\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ au observat [i aceste mald\re de lâng\ calea ferat\ [i sunt
multe reclama]ii de le francez, dar educa]ia oamenilor nu va putea fi rezolvat\ cu 7 oameni de la Poli]ia
Local\, la Conired este plin de gunoaie, oamenii `[i arunc\ gunoaiele de la balcon, a[a sunt oamenii. Nu-i
poate educa Poli]ia Local\ cu câteva amenzi. Degeaba le d\m amenzi sute de milioane pentru c\ totul este
destul de complicat. Nu-[i pl\tesc amenzile, cerem transformarea amenzii `n munc\ `n folosul
comunit\]ii. D\ exemplu casa doamnei Iord\nescu din str. Fântânelor pentru care i s-au aplicat mai multe
amenzi. Le-a f\cut poli]i[tilor locali plângere pentru abuz `n serviciu considerând c\ are ceva cu dânsa de
tot `i dau amenzi.
Domnul consilier P\duraru Victor `ntreab\ care este diferen]a `ntre atribu]iile Poli]iei Locale [i
Poli]iei or\[ene[ti?
Domnul Maier Ion - persoan\ cu atribu]ii de conducere a Poli]iei Locale d\ explica]iile necesare.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ Poli]ia Local\ a investit `n mopede.
Domnul primar B\d\u D\nu] precizeaz\ c\ au primite pe fonduri europene.
Poli]ia Local\ [i Poli]ia or\[eneasc\ activeaz\ pentru men]inerea ordinii [i lini[tei publice, iar
Jandarmeria pentru restabilirea ordinii [i lini[tei publice.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind aprobarea Planului de siguran]\ [i ordine public\ al Poli]iei Locale Pucioasa [i este
aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind vânzarea f\r\ licita]ie
public\ S.C. „ CECILIA ” S.R.L. a terenului n suprafa]\ de 218 mp. situat `n ora[ul Pucioasa, str.
Republicii, bl. Delia, nr. 3, teren ce apar]ine domeniului privat al U. A. T. ora[ul Pucioasa, aferent
spa]iului comercial proprietate S.C. „ CECILIA ” S.R.L. ”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu amendamentul ca pre]ul de
vânzare s\ fie stabilit `n Consiliul Local.
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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 `n forma prezentat\.
Domnul consilier B\descu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ a prezentat avizul comisiei economice.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ `n spatele proiectului de hot\râre exist\ un raport de
evaluare ce nu poate fi contestat de nimeni.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ pre]ul de vânzare este prea mic. Spune c\ a discutat cu
oamenii din zon\, iar pre]ul vânz\rii este `ntre 50 EURO - 150 EURO. Traian Dobrescu când a cump\rat
`n anul 1932 - 1933, terenul acolo a pl\tit 5 ani de zile.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ nu are nimic de obiectat, acesta este [i pre]ul minim
la notarul public.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ pentru zona central\ a ora[ului pre]ul este mic.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ evaluatorul a stabilit pre]ul dup\ ni[te criterii
legale.
Acela[i lucru subliniaz\ [i domnul consilier Dobrici Gheorghe [i consider\ c\ trebuie s\ ]inem
cont de pre]ul stabilit de evaluator.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind vânzarea f\r\ licita]ie public\ S.C. „ CECILIA ” S.R.L. a terenului n suprafa]\ de 218
mp. situat `n ora[ul Pucioasa, str. Republicii, bl. Delia, nr. 3, teren ce apar]ine domeniului privat al U. A.
T. ora[ul Pucioasa, aferent spa]iului comercial proprietate S.C. „ CECILIA ” S.R.L. [i acesta este aprobat
cu 14 voturi „ PENTRU ”, o „ AB}INERE ” - domnul consilier P\duraru Victor, cu privire la pre].
Doamna Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa spune c\ nu va contrasemna hot\rârea
Consiliului Local pentru c\ o apreciaz\ ca fiind nelegal\ pentru c\ `n contractul de concesiune sunt 194
mp. [i numai aceast\ suprafa]\ trebuia vândut\, ori prin hot\rârea adoptat\ se vând 218 mp.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trebuie s\-i asiguri [i o zon\ de protec]ie nu s\ vinzi exact
cât este `n contract.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ atunci când s-a concesionat trebuia s\ se aib\ `n vedere [i
zona de protec]ie, nu s\ le asigur\m noi ulterior dar acum i „ b\g\m ” noi pe to]i n legalitate.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului
Local al ora[ului Pucioasa de prelungire prin act adi]ional a termenului contractului de `nchiriere nr.
7213/01.04.2011 `ncheiat `ntre U. A. T. ora[ul Pucioasa [i I. I. Miculescu Mihaela, ce are ca obiect
`nchirierea terenului `n suprafa]\ de 8 mp., situat `n ora[ul Pucioasa, Pia]a Cartaxo.”
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu amendamentul de a se prelungi
contractul pe 1 an de zile, dip\ care spa]iul s\ fie scos la licita]ie.
Doamna consilier Giurescu Angelica spune c\ Legea nr. 215/2001 prevede c\ orice spa]iu se
`nchiriaz\ prin licita]ie.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu amendamentul de a se prelungi contractul
pe 1 an de zile, dip\ care spa]iul s\ fie scos la licita]ie.
Domnul consilier B\descu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan solicit\ o l\murire cu privire la amendamentele celor 2
comisii.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ s-a hot\rât ca acest contract s\ se prelungeasc\ doar un
an pentru c\ acesta nu a fost `ncheiat prin licita]ie public\, pentru a-i da r\gazul de a se organiza licita]ie.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ timpul este foarte scurt [i ar r\mâne pe dinafar\ cu
contractul.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ ar putea organiza licita]ia [i acum, pentru c\ altrfel se vine
cu o ilegalitate la o alt\ ilegalitate.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ s-a dat un an de zile pentru c\ probabil pia]a se va
reamenaja.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ nu vine nimeni.
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Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ hot\rârea de anul trecut, cea ini]ial\ este nelegal\. Orice
`nchiriere potrivit art. 123 din Legea nr. 215/2001 se face numai prin licita]ie. Deci, hot\rârea Consiliului
Local care st\ la baza contractului de `nchiriere a c\rei prelungire se propune ast\zi este nelegal\, deci
suntem de acord s\ prelungim o nelegalitate.
Domnul consilier P\duraru Victor `ntreab\ cine a pl\tit chio[cul.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ l-a pl\tit persoana `n cauz\, acest lucru i s-a solicitat prin
hot\râre a Consiliului Local de anul trecut.
Domnul primar B\d\u D\nu] confirm\ acest lucru.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\ se hot\râse s\ achizi]ioneze aceste chio[curi
prim\ria.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu au fost bani.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ având `n vedere c\ s-a vândut cu 30 de EURO
mp. la Cecilia, apreciaz\ c\ suma pl\tit\ pentru 8 mp. este de 4 milioane, deci mare.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ domnul consilier M\d\ran Constantin se refer\ acum la
oportunitate, problema oportunit\]ii este a Consiliului Local, dânsa are problema legalit\]ii `n aten]ie.
Domnul consilier M\d\ran Constantin consider\ c\ este „ pedepsit\ ” destul.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ pentru pia]\ nu este mult.
Domnul consilier Simion Mircea consider\ c\ ar trebui prelungit contractul pân\ la organizarea
licita]iei [i `n loc s-o facem peste un an, o facem peste 1 - 1,5 luni.
Doamna consilier Cojocaru Rodica `ntreab\ dac\ celelalte chio[curi au licitat?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ da, la flori li s-au f\cut chio[curi, restul erau acolo.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ au fost `nlocuite corturile `n care se vindeau flori
cu chio[curile, din acest motiv apare o schimbare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ celelalte chio[curi au fost f\cute `n mandatul trecut.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ ar trebui s\ hot\râm acum s\ fie organizat\
licita]ie pentru toate chio[curile care nu au licita]ie [i atunci intr\ toat\ lumea `n legalitate.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreb\ de ce s\ se vând\ aceste produse `n pia]\?!
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ se vând peste tot.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ are autoriza]ie.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trebuie s\ intr\m `n legalitate pentru c\ va veni Curtea de
Conturi [i vom avea probleme.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind acordul Consiliului Local al ora[ului Pucioasa de prelungire prin act adi]ional a
termenului contractului de `nchiriere nr. 7213/01.04.2011 `ncheiat `ntre U. A. T. ora[ul Pucioasa [i I. I.
Miculescu Mihaela, ce are ca obiect `nchirierea terenului `n suprafa]\ de 8 mp., situat `n ora[ul Pucioasa,
Pia]a Cartaxo `n form\ ini]ial\ [i este respins cu 4 voturi „ PENTRU ”, 2 „ AB}INERI ” [i restul
„~MPOTRIV|”.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind acordul Consiliului Local al ora[ului Pucioasa de prelungire prin act adi]ional a
termenului contractului de `nchiriere nr. 7213/01.04.2011 `ncheiat `ntre U. A. T. ora[ul Pucioasa [i I. I.
Miculescu Mihaela, ce are ca obiect `nchirierea terenului `n suprafa]\ de 8 mp., situat `n ora[ul Pucioasa,
Pia]a Cartaxo cu amendamentul de a fi scos la licita]ie [i este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” [i 1 vot
„~MPOTRIV|”.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ proiectul de hot\râre a fost aprobat cu urm\toarele
amendamente: prelungirea contractului pân\ la organizarea licita]iei, contractul pân\ la 01.07.2014, pre]ul
de pornire valoarea chiriei.
Consilierii Locali sunt de acord.
Domnul consilier B\descu Gheorghe `ntreab\ când se va ]ine licita]ia pentru acest spa]iu ?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ peste 30 de zile, cel mult 60 de zile dup\ ce se fac
publica]iile necesare, cerute de lege, `n pres\, etc.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de
scutire de la plata impozitului pe cl\diri pe anul 2012 datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
„ Speran]a ” cu sediul n ora[ul Pucioasa, Aleea Ardealului, nr. 26, pentru cl\direa aflat\ `n proprietatea
acesteia situat\ pe str. Aleea Ardealului, nr. 26 [i Aleea Ardealului, bl. D4, ap. 2.”
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Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier P\duraru Victor - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ aceast\ cl\dire s-a amortizat integral, iar aceast\
institu]ie este o institu]ie de interes public pentru pensionari, f\r\ niciun fel de profit, iar cea de a doua
cl\dire este un cabinet medical, care face tot felul de consulta]ii. Este o practic\ `n ]ar\, foarte multe
localit\]i au scutit aceste cl\diri, nu s-a cerut pentru alte cl\diri care sunt `n renovare, cota de amortizare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu s-a propus decât pentru aceste cl\diri care deservesc un
interes public [i foarte multe localit\]i dau aceste scutiri pentru c\ activitatea lor este organizat\ pe
Ordonan]a Guvernului nr. 26/2001 privind asocia]iile [i funda]iile. Este o discu]ie legat\ de activitatea
economic\, dar aici profitul este 0.
Domnul consilier P\duraru Victor `ntreab\ dac\ s-a discutat cu domnul Diaconescu [i dac\ le
scute[te [i pentru cele dou\ construc]ii din Avram Iancu [i Republicii, apreciaz\ c\ ar trebui s\ le
scuteasc\ [i pe acestea.
Doamna secretar Catan\ Elena precizeaz\ c\ potrivit Codului fiscal sunt scutite de plata
impozitului cl\dirile `n care se desf\[oar\ activit\]i social - umanitare; `n cl\direa din Avram Iancu nu se
desf\[oar\ nicio activitate social - umanitar\, iar la str. Republicii la fel. S-au luat `n considerare numai
construc]iile `n care se desf\[oar\ activit\]i social - umanitare. ~n ]ar\ unele consilii locale nu au acordat
scutiri pentru acele spa]ii apar]inând CARP-urilor `n care se desf\[oar\ activit\]i economice, sunt CARPuri care au spa]ii pe care le `nchiriaz\, sau `n care desf\[oar\ activit\]i de frizerie, coafur\, cizm\rie, etc.,
deci desf\[oar\ activit\]i economice [i pentru acele spa]ii nu s-au acordat scutiri.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ de când lucreaz\ cu dl. Miru Diaconescu, acesta m-a ajutat
cu cazarea de câte ori a fost nevoie.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ CARP are 11.000 membri, doar 3.000 sunt din
Pucioasa [i aceast\ sum\ de 2.500 lei nu este o sum\ mare [i s-ar putea interpreta c\ f\când anul acesta
scutire este vorba despre campanie electoral\, adic\ dvs. (dl. primar) v\ face]i campanie electoral\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n al]i ani nu s-a adresat cu cerere CARP.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\ dac\ domnul consilier M\d\ran Constantin o
interpreteaz\ a[a [i va vota `mpotriv\ „ tot electoral ve-]i pierde ”
Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune c\ nu i se pare c\ este corect s\ fie scutit\ CARP de
plata acestui impozit pentru c\ activit\]ile pe care le desf\[oar\ aceast\ institu]ie nu sunt, toate, gratuite,
de la an la an se achizi]ioneaz\ o ma[in\, la sfâr[it de an se atribuie prime, deci i se pare c\ realizeaz\
profit. Serviciile medicale trebuiesc pl\tite, glicemia este scutit\ o singur\ dat\, 11 luni pe an pl\te[ti.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ la cabinetul medical o serie de analize se fac f\r\ bani.
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune c\ nu `n totalitate.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ nu crede c\ este cazul s\ dezinform\m, c\ exist\ o
disput\ personal\ `ntre dânsul [i pre[edintele CARP. Se acord\ multe ajutoare nerambursabile
pensionarilor, se fac multe eforturi acolo pentru a ajuta oamneii care sunt nevoia[i, nu exist\ profit iar
`ntreg excedentul s-a `mp\r]it sau s-au acordat persoanelor ajutoare nerambursabile, iar discu]iile nu-[i au
sensul, scutirea fiind prev\zut\ de lege pentru astfel de situa]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cl\diri pe anul 2012 datorat de
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „ Speran]a ” cu sediul n ora[ul Pucioasa, Aleea Ardealului, nr.
26, pentru cl\direa aflat\ `n proprietatea acesteia situat\ pe str. Aleea Ardealului, nr. 26 [i Aleea
Ardealului, bl. D4, ap. 2 [i este aprobat cu 10 voturi „ PENTRU ”, 2 voturi „ ~MPOTRIV| ”, 5 absen]i.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii
organigramei [i statului de func]ii al serviciului Atelier de Servicii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului U. A. T. ora[ul Pucioasa, aprobat\ prin Hot\rârea Consiliului Local nr.
134/27.10.2011. ”
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 Avanu Cristian - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind aprobarea modific\rii organigramei [i statului de func]ii al serviciului Atelier de Servicii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului U. A. T. ora[ul Pucioasa, aprobat\ prin
Hot\rârea Consiliului Local nr. 134/27.10.2011 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma
prezentat\.
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind stabilirea de m\suri
pentru eficientizarea activit\]ii de `nscriere a datelor `n Registrul agricol.”
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu amendamentele:
- delegarea unei persoane pentru introducerea datelor `n format electronic pân\ la 01.09.2012.
- delegarea unei persoane din cadrul compartimentului cadastru pentru actualizarea datelor [i
completarea fi[ei postului acelei persoane cu aceste atribu]ii, pân\ la data de 01.09.2012, urmând ca dl.
primar s\ stabileasc\ `ntre dl. Marinescu [i dl. M\nica.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind stabilirea de m\suri pentru eficientizarea activit\]ii de `nscriere a datelor `n Registrul
agricol [i este respins `n forma ini]ial\.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre privind stabilirea de m\suri pentru eficientizarea activit\]ii de `nscriere a datelor `n Registrul
agricol cu amendamentele propuse [i este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul: „ DIVERSE ”
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ prezint\ adresa nr. 1378 din
27.02.2012 a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ „ Reabilitarea Colect\rii, Transportului,
Depozit\rii, Prelucr\rii De[eurilor Solide n Jude]ul Dâmbovi]a ”
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ ne pa[te un mare pericol, `n primul rând prin cre[terea
pre]ului la 18 lei, probabil ca ADI s\-[i acopere ceea ce nu a `ncasat. Cel mai mare pericol este acesta:
lumea nu se mai duce la Electrica s\ pl\teasc\ curentul electric din acest motiv, se duce la b\nci, la firme
care `ncaseaz\ [i care au contracte cu Electrica, po[t\ [i atunci Electrica nu va mai `ncasa nici acei 500
mii lei pe care-i `ncasa pân\ acum. Deci g\selni]a aceasta [i diferen]a pe care ar trebui s-o pl\teas\
cet\]eanul se va m\ri, de la 300 milioane lei - se va ajunge la 5 - 6 miliarde, pentru c\ lumina nu se va mai
pl\ti la sediu (centrul) Electrica. Deci calculele pe care [i le-au f\cut [i le-au f\cut prost cu acest\ cre[tere
la 18 lei, pe care unii o pl\tesc, iar marea majoritate n-o va pl\ti.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ diferen]a despre care vorbea doamna consilier Burlan
Filoftia, ar trebui, ca dvs. (consilierii locali) s\ decide]i de unde o iau, din ce capitol, ce rectificare s\
facem, pentru c\ trebuiesc pl\tite din taxe [i impozite locale. Dup\ ce le-am pl\tit pe anul 2010 banii
`ncasa]i, m\ judec cu ei s\ le pl\tesc [i diferen]a, deci suntem `n instan]\, s\ le d\m [i acea diferen]\.
Aceast\ problem\ o au to]i primarii.
Domnul consilier Simion Mircea `ntreb\ dac\ s-a pl\tit ceva?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dânsul a refuzat toate facturile transmise de Electrica
deoarece Electrica `ncaseaz\, transmite to]i banii la ADI, ADI transmite, numai prin conturi, pentru c\ nu
exist\ un termen juridic s\ primim ace[ti bani. Eu i-am refuzat la plat\ având `n vedere c\ nu `ndeplinesc
cerin]ele unei astfel de situa]ii, apoi vin pe partea cealalt\ prin Serviciul de Ap\ [i Canalizare cu factura.
{i face factur\ pe total sum\ adic\ suma integral\ pe care ar trebui s-o pl\tim noi de la ora[ul Pucioasa. Li
s-a comunicat c\ dac\ se emite o factur\ pe suma care se `ncaseaz\ le pl\tesc, dar nu s-a acceptat aceast\
variant\.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ „ o s\ v\ pun\ `n dificultate, chiar acum, [i nu este
bine. Dvs. trebuie s\-i pl\ti]i cum a fost hot\rârea Consiliului Local ce s-a ncasat. Pentru restul...”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a fost o hot\rârea Consiliului Local pentru sumele ce s-au
`ncasat pentru anul 2010.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ trebuie s\ pl\tim.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ banii sunt la ADI, nu noi avem contract cu Supercom sau
cu Electrica. ADI oricând poate s\ vireze banii la Consiliul Jude]ean, nu v\d care ar fi problema.
Domnul consilier Simion Mircea `ntreb\ câ]i bani sunt `n cont, acum?
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu are niciun ban `n cont, banii sunt de la contractele vechi
pe care le-a avut ora[ul Pucioasa, când aveam noi contracte cu popula]ia, sunt acele sume de bani care nu
sunt ai lor.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ ei ne-au trimis o scrisoare la fiecare consilier `n parte [i
p\rerea mea este c\ trebuie s\ d\m un r\spuns la acea scrisoare c\ achit\m ceea ce a `ncasat Electrica.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune s\ solicit\m emiterea facturii pe acea sum\.
Domnul primar B\d\u D\nu] este de aceea[i p\rere.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune c\ trebuie s\-[i pun\ oamenii la treab\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ pu]in\ lume [tie c\ o factur\ trebuie s\ cuprind\ anumite
situa]ii definite acolo ” când se factureaz\ o sum\ de disponibilitate. Orice sum\ ce ar trebui pl\tit\
trebuie s\ aib\ `n spate o documenta]ie, o situa]ie de servicii `n cazul acesta, pe care trebuie s-o vizeze
cineva, ca s\ [tim de unde s\ ia gunoiul, ce se ia, de unde se ia, de ce se ia, sunt situa]ii pe care eu nu leam v\zut. {i nu vine cu ceva ce trebuie, drept urmare poate s\ vin\ ei cu ce-o veni, dac\ nu vin cu ceea ce
trebuie nu le vizez nimic, deoarece, dup\ aceea vine Curtea de Conturi [i o s\ m\ `ntrebe pe mine: de ce ai
semnat f\r\, de ce ..... . Eu am f\cut scris [i la Curtea de Conturi, care a dispus, mi-au trimis o scrisoare,
c\ vor dispune un control acolo. Nu [tiu dac\ au efectuat, nu mi-a dat raportul. La fel la ANRMAP.
Curtea de Conturi este sesizat\ de mine, ce se va `ntâmpla nu [tiu. Ei `ncearc\, din nou, s\ spun\ c\ vor
sista prest\rile de serviciu. Chiar `i rog s\ o fac\. De data aceasta n-o s\ mai fiu aici, o s\ iau avionul [i
m\ duc direct la Bruxelles.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ este o situa]ie foarte `ncurcat\ pentru c\ este un
proiect european `n derulare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este de acord, dar `ntreab\ vre]i s\ pl\tim de undeva de
unde nu avem?! Spune]i-mi de unde s\ pl\tesc [i pl\tesc.
Domnul primar B\d\u D\nu] propune s\ se fac\ un text cu care s\ fie toat\ lumea de acord:
„ Urmare a scrisorii dvs. cu nr. de mai sus, v\ facem cunoscut c\ adresa dvs. s-a analizat `n [edin]a
Consiliului Local din 29.03.2012 [i suntem de acord s\ pl\tim suma `ncasat\ de Electrica, cu condi]ia ca
factura s\ fie emis\ la nivelul sumei `ncasate de aceasta care s\ constituie c/v serviciului prestat ora[ului
Pucioasa. ”
Domnul consilier B\descu Gheorghe spune s\ ne spun\ ADI de ce s-a majorat tariful? Acela[i
lucru solicit\ [i domnii consilieri Dobrici Gheorghe [i Simion Mircea. S\ scriem acest lucru [i `n
scrisoare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ Consiliul Local nu a aprobat nicio majorare de tarif.
Conform legii, nu au acel aviz de la ANSRC care se cere la ap\, scrie cât vor ei.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ este mai delicat s\ le spunem c\ nu vom pl\ti,
noi, decât ceea ce va `ncasa Electrica. {i Electrica [i oricine altcineva poate s\ `ncaseze mai mult sau mai
pu]in pân\ la valoarea real\ [i atunci dac\ Electrica `ncaseaz\ 10% din valoarea serviciului, ei s\ fie
mul]umi]i cu 10%?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ noi nu putem s\ ac]ion\m `n instan]\ pe cel care n-a pl\tit
pentru c\ nu am niciun temei.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ trebuie f\cut un contract pentru c\, poate [i Po[ta,
`ncaseaz\ factura integral\.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ nu conteaz\ cine `ncaseaz\ pentru c\ banii se duc
la Electrica. Dar r\mâne problema pe care au pus-o mai devreme nu se `ncaseaz\ taxa de habitat. Pe
factura de curent apar 2 sume: lumina, taxa de habitat.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune [i taxa radio. Domnul primar B\d\u D\nu] `ntreab\ consilierii
locali dac\ sunt de acord cu r\spunsul formulat mai devreme [i r\spunsul este „ da ”.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ nu este problema Prim\riei cât a `ncasat, cât a `ncasat
Electrica atât `]i dau.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ hot\rârea ADI spune cu totul altceva. Noi
ne-apuc\m s\ scriem acum ceea ce am mai scris de 5 ori.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu [tie la care hot\râre se refer\.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ ar trebui s\ [tie domnul primar pentru c\ „ face
parte din ADI ”, se refer\ la ultima hot\râre.
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ probabil se refer\ la cea prin care taxa s-a f\cut 18 lei,
respectiv 20 lei. Acum alearg\ toat\ lumea pentru ce s\ pl\tesc dac\ nu locuiesc acolo, foarte mul]i vin la
audien]\ [i spun c\ vor s\-i scutim de la tax\ [i spun c\ nu vrea primarul. Eu am ac]ionat-o `n istan]\.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ se va ajunge `n situa]ia de a nu mai ridica gunoiul. Noi
dator\m lor banii pe care i-a `ncasat Electrica.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ banii sunt la dispozi]ia lor, poate s\-[i ia oricând, deci banii
sunt `n conturile lor [i poate oricând s\ [i-i ia.
Doamna consilier Cojocaru Rodica `ntreab\ de ce s-a stabilit acest traseu?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ asta e [mecheria ca s\ le pl\tim [i diferen]a.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ „ noi le-am spus s\-[i ia banii ”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dac\ se dore[te s\ se pl\teasc\ [i diferen]a s\ spun\ domnii
consilieri de unde. Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dac\ ace[tia vor emite factur\ pe sumele
`ncasate, vor accepta [i acest circuit al banilor, `n caz contrar nu.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ s-a luat o hot\râre `n ADI cu privire la acest
traseu, circuit al banilor [i nu `n]elege ce se mai discut\ acum.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu are acordul s\u.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ dac\ lucrurile stau a[a, acestea nu vor fi rezolvate
[i degeaba se face aceast\ scrisoare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dac\ va emite factur\ pe suma `ncasat\, dânsul este de
acord [i cu acest circuit.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ sunt totu[i, ni[te hot\râri adoptate la nivel de
jude], care trebuiesc respectate.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune s\ le dea dânsul banii de la dânsul, poate are mai mul]i.
Domnul consilier M\d\ran Constantin spune c\ numai a[a va intra [i Pucioasa `n legalitate.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ poate ar trebui s\ spun\ dl. consilier „ ntr-un circuit asta
nu e legalitate, e ho]ie pe fa]\ ”
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ ar trebui s\-l invite prin aceast\ scrisoare pe domnul
Dan Ni]escu, care la [edin]a Consiliului Local anul trecut a spus c\ anul acesta taxa este posibil s\ ajung\
la 12 lei [i a ajuns la 18 lei.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ având `n vedere aceste facturi, ar trebui ca taxa s\ scad\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ pentru unii a sc\zut, pentru cei care sunt mai mul]i `n cas\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ s-a dat aprobare unei firme s\ fac\ o gr\dini]\ la
{erb\ne[ti, nu s-a f\cut acea gr\dini]\. ~ntreab\ dac\ ne-au dat vreun r\spuns?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dac\ nu s-a semnat contractul, acesta nu exist\.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - pre[edinte de [edin]\ prezint\ cererea doamnei
Corbeanu care solicit\ locuin]\.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ [colile nu sunt adecvate pentru a se face locuin]\.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ trebuie proiect de hot\râre.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ [colile au clasele foarte `nalte.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ este sec]ie de votare la {erb\ne[ti.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ trebuie s\ intre [i acest\ persoan\ pe lista de priorit\]i.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ se poate discuta despre repartizarea acesteia, dup\
alegeri.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ se poate discuta dup\ alegerile parlamentare.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune c\ are o problem\ legat\ de pia]\. Este bine ceea ce s-a
f\cut, dar legat de cei care intr\ `n Pia]\ se ridic\ o problem\. Dac\ facem o compara]ie a Pie]ei noastre cu
cea de la Târgovi[te la Târgovi[te peste 90% sunt produc\tori direc]i, iar aici este invers, sunt numai
speculan]i. Face propunerea s\ se `nchirieze un nr. limitat de tarabe. Adic\ la un solicitant s\ nu se
`nchirieze mai multe tarabe, sau dac\ se `nchiriaz\ mai multe, pre]urile s\ fie diferite: prima la un pre], a
doua la un alt pre] mai mare, iar a treia la un pre] [i mai mare. ~n acest fel r\mân tarabe libere.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ trebuie s\ se atribuie o singur\ tarab\ de produc\tor.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune c\ nu [tie ce caut\ citricele, bananele `n pia]a
produc\torilor.
Vin acum cire[ele, c\p[unile, ghebele, oamenii \[tia s\ fie b\ga]i pe pia]\ [i s\ nu mai vând\ pe la
col]ul str\zii. Dup\ p\rerea sa `n acest mod facem loc [i produc\torilor direc]i.
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ la pia]\ v\zând cum a ie[it, am luat decizia [i am cump\rat
tavan fals, tavan fals care nu era cuprins `n buget. Tavanul fals, este cump\rat de la o firm\, iar manopera
a f\cut-o Zamfir. V\ informez despre acest lucru, pentru c\ am `ncercat s\ termin pia]a [i am cump\rat [i
tavanul fals [i v\ rog ca la [edin]a urm\toare s\ fi]i de acord s\ g\sim o solu]ie legal\ s\ pl\tim acest
tavan, dac\ nu `l pl\tesc din buzunar. Sper s\ nu fie probleme.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ a fost demult de acord s\ face]i pia]a, nu cum ne-a]i
acuzat c\ nu am fost de acord.
Legat de ceea ce spune dl. profesor Dobrici Gheorghe, domnul primar spune s\ ini]ieze un proiect
de hot\râre, cu ajutorul secretarului, al compartimentului administrarea domeniului public [i s\ redacteze
un proiect de hot\râre. Legat de tarabe, s-au depus banii pentru 70 de tarabe [i am comandat `nc\ 25 de
tarabe, care urmeaz\ s\ le achit\m la rectificarea de buget când o s\ g\sim banii necesari. Cu aceste
tarabe, spune domnul primar B\d\u D\nu], fac fa]\ la toate cererile care ni s-au adus pân\ acum. Dac\ nu
se mai vine cu cereri, satisfacem toate cererile de pân\ acum. Dac\ dori]i s\ scoatem negustorii din pia]\
trebuie hot\râre de consiliu local pentru c\ nu i-am b\gat eu, altfel nu pot s\-i scot. Este unul din Glodeni
care `njur\ toat\ lumea din pia]\ [i el [i Tâlvan. Tâlvan s-a mai potolit, dar tot sunt probleme. Spune c\ nu
s-a luat niciodat\ de ei cu citrice pentru c\ s-ar crede, din nou, c\ acoper\ pe cine [tie cine. Sunt probleme
[i cu magazinele din pia]\, dar nimeni nu se ia de ei. Sunt situa]ii, dar pe unii `i l\s\m, pe al]ii nu.
Domnul consilier Simion Mircea spune c\ nu se respect\ hot\rârea de la `nfiin]area pie]ei. Atunci
s-a spus c\ se `nchiriaz\ [i se elibereaz\ pe baza certificatului de produc\tor [i f\r\ produse care vin din
import.
Avem magazine care s\ desfac\ aceste produse. Deci certificatul de produc\tor este singurul care
d\ dreptul s\ `nchirieze taraba. C\ dup\ aceea au ap\rut cu certificate din alte jude]e, asta este altceva.
Dup\ ce au satisf\cut cerin]ele jude]ului nostru poate s\ vin\ [i al]ii din alte jude]e este normal s\ ne
protej\m oamenii no[tri. Dac\ nominaliz\m produsele cu care se intr\ `n pia]\, nu vom mai avea niciodat\
probleme, numai avem de ce s\ facem pre]uri pe tarabe, etc. Cu cât e o tarab\ mai scump\, cu atât este [i
pre]ul produsului mai mare.
Domnul consilier Avanu Cristian `ntreab\ dac\ nu pe certificatul de produc\tori se trec [i
vânz\tori, pentru c\ marea majoritate au vânz\tori.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ este nelegal s\ se trec\ alte persoane decât membrii
gospod\riei pe certificatul de produc\tor, nu au voie s\ aib\ vânz\tori.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ exist\ un ordin al D.S.V. - ului pe care nu-l respect\ nici ei.
Mai spune c\ este o derogare cu privire la comercializarea citricelor pe perioada iernii [i pe baza acestei
derog\ri au r\mas `n pia]\. Ca s\ facem o organizare acum `n pia]\ avem nevoie de o voin]\ politic\, adic\
a noastr\ a tuturor. Este destul de complicat. Sunt agen]i economici pe care nu [tiu cum s\-i scot. La acest
moment este delicat.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ este cazul s\ ne gândim [i la aer condi]ionat.
Domnul consilier Avanu Cristian spune c\ la Târgovi[te pia]a s-a `mp\r]it `n dou\: produc\tori [i
neproduc\tori.
Doamna consilier Cojocaru Rodica spune c\ `n pia]a 1 Mai este a[a.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n prezent sunt locuri pentru to]i, noi `ncas\m mai mult,
pentru c\ sunt 25 de tarabe `n plus. Prin asta nu mai m\re[ti pre]ul la tarab\. I-am prins c\-[i `nchiriaz\
unul de la altul.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ ar fi corect ca taxa s\ corespund\ cu ceea ce exist\
ast\zi `n pia]\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\, cei care nu sunt produc\tori, vin `n pia]\ mereu, pe când
produc\torii vin numai cât au produc]ie.
Domnul consilier P\duraru Victor spune c\ ia mere la 2 zile [i dintr-o dat\ pre]urile cresc.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune c\ tot pe problema apartamentelor are de ridicat o
problem\ - dou\ persoane, titularii de contract apartamente A.N.L. doresc un schimb de locuin]e. Este
vorba despre Cristescu [i o doamn\ Gu[\, fiecare face cerere `n idea unui schimb, domana dr. Cristescu
cu un copil locuie[te `ntr-o garsonier\, doamna Gu[\ cu 3 copii locuie[te `ntr-un apartament de 2 camere.
Aceasta din urm\ afirm\ c\ nu poate s\-[i pl\teasc\ datoriile. Spune c\ i-a spus doamnei secretar `nainte
s\ `nceap\ [edin]a [i i-a comunicat c\ este vorba despre o chestie juridic\, pe care nu poate s\ o rezolve [i
`ntreab\ `n ce sens?
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locuin]ei exist\ un articol potrivit c\ruia se putea face schimb de locuin]e, articol ce a fost abrogat ca
urmare a intr\rii `n vigoare a Noului Cod Civil, iar `n prezent nu exist\ temei legal.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ puncutl s\u de vedere este c\ se poate.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ situa]ia trebuie analizat\.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan solicit\ un acord de principiu pe care consilierii locali `l
dau. Spune c\ doamna dr. `[i dore[te ni[te condi]ii pe care o garsonier\ nu le poate oferi, iar cealalt\
doamn\ nu [i le poate permite pentru c\ nu-[i poate pl\ti cheltuielile [i consider\ c\ `n acest mod se
rezolv\ problemele. Solu]ia legal\ poate s\ ne-o poat\ oferi doamna secretar, iar problema s\ fie supus\
aten]iei Consiliului Local `n [edin]a urm\toare. Doamna dr. mai are un r\spuns din partea domnului
primar prin care i se comunic\ c\ se poate face schimb, cu avizul autorit\]ilor care au aprobat `nchirierea.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ la acel moment era `n vigoare Legea nr. 114/1996 articulul care prevedea posibilitatea efectu\rii schimbului.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan solicit\ s\ se g\seasc\ o solu]ie legal\ [i s\ se rezolve
aceast\ situa]ie.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,
FOAMETE RADU GABRIEL

SECRETAR,
Jr. CATAN| ELENA
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