PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 19.09.2012
cu ocazia [edin]ei de `ndat\
a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Au fost absen]i: Avanu Cristian Mihail, Bădescu Gheorghe [i Iordănescu Victoria.
{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. ~l roag\ pe domnul primar B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi. Acesta prezint\
ordinea de zi [i o supune la vot, fiind aprobat\ cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Burlan Filoftia.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2012 ”
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce se `ntâmpl\ dac\ Consiliul Local nu este de acord se ]ine
cont de noi sau nu ?! Spune c\ nu a existat timp s\ studieze materialele.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ aceste hot\râri sunt foarte urgente [i de aceea legea
prevede [i posibilitatea de a se `ntruni de `ndat\, Consiliul Local, `n [edin]\.
Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ este vorba despre insuficien]a banilor la cheltuielile de
personal având `n vedere [i indexarea de 8% de la 1 iulie. Prin aceste hot\râri se majoreaz\ limita maxim\
la cheltuielile de personal.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ fondul de salarii este insuficient [i acum [i se a[teapt\ o
alt\ majorare.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 [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 rectificarea bugetului
institu]iilor publice finan]ate din subven]ii [i venituri proprii (Spitalul Or\[enesc Pucioasa) pe anul 2012.”
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ este vorba [i aici de o suplimentare a cheltuielilor de
personal pentru acordarea acelui 8%. La spital nu este asigurat fondul de salarii `n propor]ie de 60%, dar
aceast\ m\rire Spitalul o are asigurat\ din servicii medicale, nu primesc ace[ti bani nici de la Prim\rie,
nici de la Finan]e, ace[ti bani vin de la Casele de Asigur\ri din contravaloarea serviciilor medicale.
Spitalul este o institu]ie care realizeaz\ [i venituri proprii, deci câ]i bolnavi trat\m, atâ]ia bani ob]inem,
chiar dac\ nevoile noastre sunt mult mai mari, dac\ prestezi servicii, acestea sunt decontate de casele de
asigur\ri.
De când, Spitalul a trecut `n subordinea autorit\]ii locale ace[ti bani, trec prin bugetul prim\riei,
respectiv au aprobarea Finan]elor Publice. Pân\ acum circuitul banilor era unul direct minister, case de
asigurare, noi, acum banii trec pe la prim\rie.
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Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ Spitalul are bani, dar nu-i poate cheltui. Nu exist\ acoperit
8% pentru trimestrul IV, probabil ne vom mai `ntâlni `n luna octombrie - noiembrie 2012 pentru o
rectificare. Nu a primit Spitalul nici m\car 40%, sunt venituri proprii.
Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ probabil la sfâr[itul lunii octombrie se va rectifica din nou
bugetul.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind rectificarea bugetului institu]iilor publice finan]ate din subven]ii [i venituri proprii (Spitalul
Or\[enesc Pucioasa) pe anul 2012 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n cursul zilei de ieri (18.09.2012) a avut o `ntâlnire cu
reprezentan]ii de la Ministerul Dezvolt\rii, unitatea de management, de la CNI `n leg\tur\ cu proiectul de
alimentare cu ap\. Consiliul Jude]ean ne-a avizat favorabil proiectul de modificare a celui ini]ial pe str.
Cereali[tilor [i Republicii, fiind drum jude]ean, ast\zi am reu[it s\ vorbesc la Ministerul Dezvolt\rii [i ne
accept\ s\ intrm pe drumul jude]ean [i s\ mergem numai cu canalizarea pe trotuar. Pe celelalte str\zi se
continu\ lucr\rile, avem probleme cu canalizarea ne`nceput\ decât `n propor]ie de 10% din acest proiect
[i lucr\m `n continuare pe str. Garofi]ei, Patrana ca s\ facem jonc]iunea cu str. Republicii, adic\ s\ avem
func]ionalitate pe acest tronson. Solicit\m `n continuare sprijinul Ministerului Dezvolt\rii, au venit la noi
[i de la minister, am fost [i la minister [i am cerut bani pentru bran[amente, sunt `n discu]ii atât cu
Consiliul Jude]ean, cât [i cu ministerul. Toat\ lumea se vait\ c\ nu sunt bani, dar sper s\-i determin s\ ne
aloce aceste sume de bani. Dac\ nu, o ultim\ variant\ vom face un `mprumut, dac\ Consiliul Local
dore[te s\ `ncheie cu bine proiectul pe ap\ [i canalizare [i nu are bran[amente, acesta pe C.N.I., bani care
ar fi undeva la peste 50 miliarde de lei `n ideea de a preg\ti pentru cel\lalt proiect drumurile modernizate,
pe proiectul cu turismul, adic\ s\ avem ap\, canal [i bran[amente, pentru a nu sparge ulterior, oricum n-o
s\ prea putem, ultima variant\ ar fi `mprumutul.
{i la `mprumut va fi totu[i o problem\ s\ ne mai `mprumut\m, noi avem un grad de `ndatorare de
16%, poate mai sc\zut, pentru c\ am mai rambursat din ei, poate c\ am mai putea `mprumuta 50 miliarde
de lei, dar [i aici sunt probleme pentru c\ nu avem cum s\ dep\[im acel 2% deficit pentru care statul
român are `n]elegere cu F. M. I. La momentul potrivit o s\ inform\m Consiliul Local, mai `ntâi s\ vedem
ce posibilit\]i avem. La rectificarea din toamn\, sper s\ primim ceva bani.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a `n]eles c\ pe Garofi]ei s-a terminat cu canalizarea.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu s-a terminat.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\, acum, se lucreaz\ din nou, s-a `ngropat [i tubul de
canalizare, acum se adânce[te pe partea stâng\ a str\zii, nu mai corespunde ca `n\l]ime cu canalizarea
veche. ~ntreab\ cine pl\te[te aceste eforturi suplimentare?! Proiectantul sau executantul?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ proiectul acesta pe CNI are un pre] fix [i nu are cum s\-l
suplimenteze cineva. Constructorul a solicitat ni[te sume de bani, dar nu se pot acorda decât pentru
lucr\ri neprev\zute, ori aceasta nu a fost o lucrare neprev\zut\. Este treaba constructorului, nu este treaba
noastr\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ i s-a spus c\ acesta a fost proiectul.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu pl\te[te Prim\ria, Prim\ria are o contribu]ie fix\ de 24
miliarde de lei, am pl\tit 18 miliarde, restul de 6 miliarde sunt ca [i contribu]ie proprie, restul de cheltuieli
suplimentare nu este treaba noastr\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n campanie s-a spus c\ avem to]i banii pentru aceste
lucr\ri, dl. primar, chiar fiind revoltat, când se spunea c\ nu avem bani.
Acum nu avem bani, trebuie s\ facem `mprumut.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\, probabil, nu s-a `n]eles. Pe proiectul acesta cu C.N.I., care
se desf\[oar\ pe Garofi]ei, Patrana, Cereali[tii [i o parte din Republicii, Bulevardul Trandafirilor, Radu
Cosmin - pe acest proiect nu sunt prev\zute bran[amentele, adic\ leg\tura de la conducta de ap\
principal\ la proprietatea privat\, pân\ la limita propriet\]ii, pentru c\ nu se mai `ncadra `n suma de bani
repartizat\. Distribu]ia a fost f\cut\ prin proiectare, la licita]ie s-a câ[tigat cu 2 milioane 600 de EURO,
deci 1 milion de EURO, ministerul `i ia [i `i duce la alte lucr\ri. Dac\ ne-ar fi l\sat nou\ [i acest milion de
EURO am fi putut face mai mult de jum\tate din lucr\ri. Pentru acest proiect bran[are solicit al]i bani,
este un alt proiect. Nu se solicit\ o suplimentare a proiectului ini]ial pentru c\ nu se fac supliment\ri de
acest gen la astfel de proiecte, gre[it s-a `n]eles [i la minister. To]i banii care r\mân din licita]ii `i ia [i-i
duce la alte proiecte, aceasta este procedura lor. La P.O.R. eram `n rezerv\, din f\cutul licita]iilor au mai
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r\mas bani [i-au ajuns la contractul de finan]are. Trebuie s\ mai ducem un aviz de la cei de la mediu
pentru a putea elibera autoriza]ia de construire [i s\ preiau proiectul de acolo [i s\-l duc la Ministerul
Dezvolt\rii [i s\ semnez contractul de aici. Acum avem {coala nr. 1 `n rezerv\, este pe locul 3 pe toat\
regiunea de dezvoltare pe cele 7 jude]e. Din discu]ia cu domnul Mu[at vor r\mâne bani [i aici [i probabil,
`n prim\var\ , vom semna contractul de finan]are [i aici, dar r\mân bani [i ni-i d\. Am cerut pe
bran[amente bani separat [i sper s\-i ob]inem, nu avem numai proiectul cu bran[amente, avem toate
studiile de fezabilitate pe Filatur\, pe Pucioasa - Sat pe 9 Mai, pe Crinului, am cerut bani atât la Consiliul
Jude]ean , cât [i la Ministerul Dezvolt\rii, dac\ ni-i vor da ar fi bine.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ trebuie s\ nu mai gre[im , bran[amentele `nseamn\
bani `n plus , mai bine f\ceam mai pu]in\ conduct\, dar f\ceam cu bran[amente, este o lucrare `n
continuare. ~ntrebarea care se ridic\ este cine hot\r\[te cu bren[amente, f\r\ bran[amente?!
Domnul primar B\d\u D\nu] explic\ `nc\ o dat\ c\ proiectul ini]ial este f\r\ bran[amente.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreb\ de ce s-a gre[it, acolo unde spune domnul Pop, dac\
avem diriginte de [antier?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dirigintele de [antier este al C.N.I. - ului, noi suntem
beneficiarul final, proiectul este pe C.N.I., ei au contractat, ei au `n subordonare dirigen]ia [i celelalte.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ar trebui lua]i de urechi.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu a `n]eles de ce ar trebui lua]i de urechi, pentru c\ nu este
nici o eroare, nici o gre[eal\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ se decoper\, se acoper\ [i iar se descoper\, iar banii
sunt pe total.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ s-au ridicat 2 probleme: una pe bran[amente
[i a doua o gre[eal\ tehnic\ pe Garofi]ei, amândou\ sunt gre[eli cumplite.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ nu sunt gre[eli: bran[amentele nu au fost prev\zute `n
proiectul ini]ial.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ proiectul pe care-l derul\m prin C.N.I. nu prevede
bran[amente, pentru c\ suma de bani alocat\ de 3,6 mil. EURO nu acopereau [i bran[area, prin aceast\
sum\ s-a acoperit numai distribu]ia de la cap\t de la Mu[a [i pân\ la str. Zefirului. Am mers pe acest
principiu pentru c\ e bine s\ ai distribu]ia, n-o s\ te opre[ti cu distribu]ia la cap\tul drumului.
Bran[amentele vor fi f\cute ulterior, când se vor g\si bani, le vom face din surse proprii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ `ntrebarea era urm\toarea: nu sunt bani cheltui]i `n
plus?
R\spunsul domnului primar B\d\u D\nu] este nu sunt cheltui]i bani `n plus.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail consider\ c\ era mai bine s\ se fac\ distribu]ie 3/4 din total [i se
f\ceau [i bran[amente.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ exist\ o hot\râre a Consiliului Local `n acest sens.
Bran[amentul po]i s\-l faci când vrei, când ai bani. Legea spune c\ bran[amentele le face operatorul,
adic\ Compania de Ap\ ar trebui, dar ace[tia nu au bani, lucru foarte complicat. Nu este nici o eroare.
Pe proiectul cu canalizarea avem [i bran[amente, acolo au ajuns banii, spune domnul primar
B\d\u D\nu].
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.
PRE{EDINTE DE {EDIN}|,
BURLAN FILOFTIA
~NTOCMIT
SECRETAR,
Jr. CATAN| ELENA
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