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SECRETAR
PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 02.04.2013
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Ast\zi data de mai sus a avut loc [edin]a ordinar\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa la care au
participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

Nu au fost absen]i.
{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\[urarea [edin]ei
ordinare [i o roag\ pe doamna viceprimar Ana Maria s\ prezinte ordinea de zi.
Doamna viceprimar Ana Maria prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot. Este aprobat\ cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de
venituri [i cheltuieli [i a celorlalte bugete ale Unit\]ii Administrativ Teritorilae Ora[ul Pucioasa pe anul 2013. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ - secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu urm\toarele amendamente:
„ Spitalul Pucioasa + 50.000 ron; sta]ia de salvare `n Pucioasa + 20.000 ron; bran[amente - 75.000 ron
(pentru utilizare bani la Studiul de Fezabilitate) + 75.000 ron la `ntocmire Studiu de Fezabilitate.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ `n [edin]a de ieri a comisiei s-a discutat [i despre
capel\.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ `n [edin]a de ieri, de comun acord, s-a convenit ca banii pentru
capel\ s\ fie prin[i la rectific\ri.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ trebuie s\ fie prin[i acum la capel\, altfel vot\m
`mpotriv\. ~n [edin]a de ieri, spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, domnul primar a anun]at cu 398 mii
lei de la ap\, canal, bran[amente, avem o alt\ surs\, sunt contracte `ncheiate direct cu ministerul. Spune c\ trebuie
s\ se ia `n considerare [i capela, a[a cum s-a luat `n considerare [i sta]ia de salvare de la Spital. Solicit\ s\ se ia `n
discu]ie [i s\ se supun\ la vot amendamentele propuse de dânsul. Spune c\ a f\cut aceste amendamente `n plen.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ amendamentul propus de domnul consilier Popa Constantin
Tiberiu ar putea s\ fie cuprins la rectificare. Mai spune c\ amendamentele au fost agreate ieri, nu [i capela.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu face un apel ca, domnii consilieri s\ mearg\ acolo. A f\cut,
acum, p\rintele cerere [i trebuie ajutat. E un gest pe care trebuie s\-l facem [i noi, pentru c\ to]i ajungem acolo,
de[i mul]i nu au locurile de veci acolo.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia cu majoritate de voturi d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu acelea[i amendamente.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia cu majoritate de voturi d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu acelea[i
amendamente.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu amendamentele propuse de comisia economic\, dar [i
cu cele propuse de dânsul cu privire la capel\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ Spitalul a f\cut cerere pentru finan]area Sta]iei de
Salvare.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ Spitalul nu a f\cut nicio cerere `n acest sens. Chiar
managerul Spitalului este cel care a scos Sta]ia de Salvare de la Spital, deoarece func]iona impropriu, a dat-o la
Fieni, pentru c\ acolo a g\sit `n]elegere [i acum Prim\ria Fieni le pl\te[te utilit\]ile.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ a pus aceast\ `ntrebare pentru c\ dore[te s\ fie constructiv.
Spune c\ domnul primar a spus c\ preotul nu a f\cut nicio solicitare `n acest sens. Acum nu-i mai d\
dreptate domnului primar, pentru c\, `n]elege c\ nici Spitalul nu a f\cut vreo solicitare `n acest sens. Trebuiau puse
pe picior de egalitate ambele institu]ii: Spitalul [i capela. Spune c\ amendamentele trebuie s\ treac\, cu condi]ia ca
s\ vot\m to]i c\ `n [edin]a urm\toare vot\m [i pentru capel\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ [i capela este foarte important\. Nu este `ns\ aceea[i
situa]ie: Spitalul nu este proprietar, Spitalul are totul `n administrare, proprietar este U. A. T. ora[ul Pucioasa.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ nu avem nevoie de hârtie. Spitalul este al nostru.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ Sta]ia de Salvare este necesar\. Acela[i lucru sus]ine [i doamna
consilier Burlan Filoftia [i d\ exemplu situa]ia so]ului s\u, care a fost `ntr-o situa]ie delicat\ [i a trebuit s\ sune la
Târgovi[te, dar ace[tia l-au trimis la sta]ia de la Fieni, dac\ ar fi trebuit s\ a[tepte salvarea de Fieni - ar fi murit.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\, probabil, nu vor vota amendamentele comisiei economice,
trebuie s\ treac\ [i amendamentul cu capela. Trebuie g\sit\ o solu]ie [i pentru capel\, nu neap\rat acum pentru c\
nu este nici domnul primar, `ntr-o [edin]\ urm\toare.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ importante sunt amândou\, dar to]i, ieri, au fost de acord cu Sta]ia
de Salvare, s\ g\sim o solu]ie pentru capel\ la rectificare.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\, ceilal]i consilieri USL „ trebuie s\ promit\ c\ va sus]ine [i
capela.” Doresc s\ votez Sta]ia de Salvare.
Domni[oara consilier Iordănescu Victoria propune s\ se discute situa]ia capelei [i s\ se rezolve la [edin]a
urm\toare.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ aceast\ situa]ie nu poate fi rezolvat\ la [edin]a urm\toare, dar pot
promite ferm, acum, c\ la rectificare se vor da bani pentru capel\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ le trebuie bani acum, `n aceast\ var\, nu la sfâr[itul
anului.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ieri am hot\rât s\ bem o cafea [i s\ vot\m bugetul a[a cum l-am
discutat.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ `n dosarul domnului primar la capel\ scrie 30 iunie.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ nu s-a stabilit nimic concret ieri, nici m\car pentru
Sta]ia de Salvare.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ trebuie s\ fim oameni de cuvânt.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu `n]elege de ce se agit\ toat\ lumea pentru Sta]ia de Salvare. ~n
anul 1996 am f\cut acele garaje pentru salv\ri, dar acum se duc la Fieni, `n loc s\ r\mân\ la Pucioasa.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ noile tipuri de salv\ri nu mai au loc `n acele garaje. Au
nevoie de spa]iu pentru dispecerat, camer\ de odihn\ pentru [oferi, o camer\ pentru medic, deci au nevoie de alte
dot\ri, deci spa]iu nu mai corespunde.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune acela[i lucru: spa]iile nu au mai corespuns [i a[a a ajuns sta]ia la
Fieni. Nici la Fieni nu sunt corespunz\toare, dar totu[i func]ioneaz\.
~n continuare domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce este cu sistemul PC? Sunt acelea[i cu cele din iunie
sau sunt altele?
Domnul ing. Mangalgiu Adrian spune c\ nu sunt acelea[i.
Apoi domnul consilier Pop Aurel spune c\ i se pare mare pre]ul unui calculator 1.500 - 1.700 lei.
Domnul ing. Mangalgiu Adrian spune c\ este cu tot cu licen]\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ licen]ele sunt cuprinse separat.
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Apoi domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ despre sistemul de control managerial, `ntreab\ dac\ este
monoutilizator sau este de re]ea?
Domnul ing. Mangalgiu Adrian spune c\ este de re]ea.
{colile nr. 1 [i nr. 4, `ntreab\ domnul consilier Pop Aurel dac\ nu am aprobat noi acum 2 - 3 luni intrarea
`n repara]ie capital\ a lor?
O alt\ problem\ care-l deranjeaz\ pe domnul consilier Pop Aurel este faptul c\ `n proiectul de buget spune
c\ vom face „ marcaje pentru parc\rile amenajate ” - 10.000 mii lei. ~l `ntreab\ pe domnul Mangalagiu unde le
facem?!
Domnul ing. Mangalgiu Adrian spune c\ aceste marcaje le-am prev\zut `n buget nu este suma real\,
a[tept\m oferte. Locurile se vor hot\râ de Consiliul Local la care blocuri se vor marca parc\rile.
Spune, domnul consilier Pop Aurel c\ a observat `n buget c\ este cuprins\ o sum\ de 30.000 mii lei pentru
monument, dar au mai cheltuit 60.000 mii lei cu acela[i monument.
Domnul ing. Mangalgiu Adrian spune c\ au fost cuprinse pentru lucr\ri de rezisten]\, spune c\ trebuie
reparat soclul.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ despre banii pentru repara]ia C\minului Cultural Diacone[ti?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\, a[a cum a hot\rât Consiliul Local, Valve va face repara]ii la c\min,
dar `n buget trebuie s\ cuprindem [i venituri [i cheltuieli pentru a putea face contabilitatea compensarea.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ toate acestea au trecut de comisie ieri.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ nu se pot pune câteva remorci de calcar pe Garofi]ei c\-[i rupe
ma[ina? Spune c\ a v\zut `n buget 20.000 lei pentru P.U.G. pentru capitalizare. ~[i aduce aminte c\ `n luna iulie am
cuprins `n buget 50.000 lei pentru toaletarea arborilor. ~ntreab\ dac\ s-a f\cut aceast\ toaletare?
Domnul ing. Mangalgiu Adrian spune c\ s-a f\cut [i s-a pl\tit.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ nu era bine s\ fac\ SCUP-ul aceast\ toaletare?!
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ aceast\ toaletare putea fi f\cut\ de 2 - 3 oameni de la Atelier `n 2 - 3
luni.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ majorarea capitalului social o face orice societate, nu poate tr\i
nicio societate cu 2 000 lei.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail propune s\ se prevad\ [i pentru capel\ o sum\ modic\, urmând ca
aceasta s\ fie rectificat\. Ar trebui trecut\ o sum\ - 1 000 lei pentru capel\, spune]i c\ nu se poate.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ trebuie cuprins\ [i o sum\ modic\ ca s\ fie „ag\]at\” [i
capela. Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ nu este de acord, nu se poate prinde la `ntâmplare aceast\ sum\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ r\mân bani de la bran[\ri.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ atunci când se face un buget trebuiesc sume cuprinse atât pe
cheltuieli cât [i pe venituri.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ trebuiesc lua]i de la bran[amente.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ trebuie s\ ne `n]elegem.
Domnul consilier Butcă Dragoş spune c\ despre capel\ s-a discutat ieri `n comisie [i s-a stabilit de comun
acord ca ace[ti bani s\ fie cuprin[i la rectificare. Majoritatea a fost de acord cu aceast\ hot\râre.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ lucrurile se fac la modul acesta ca s\ „ ap\rem noi `n fa]a
preo]ilor c\ nu suntem de acord cu capela. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `i cere doamnei viceprimar Ana Maria s\ nu vorbeasc\ `n
modul acesta, `ntr-o [edin]\ a Consiliului Local.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ domnul consilier Popa Constantin Tiberiu a f\cut acest lucru
inten]ionat. Dorim s\-i ajut\m pe preo]i [i-o s\-i ajut\m.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail o `ntreab\ pe doamna ec. S`rboiu Adriana dac\ la rectificare se poate
prinde lucr\ri pentru cupol\?
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ de unde se iau banii pentru Sta]ia de Salvare nu se pot lua
[i pentru capel\?
Domni[oara consilier Iord\nescu Victoria `ntreab\ de ce nu se poate prinde bani pentru capel\, iar pentru
Sta]ia de Salvare s-a putut prinde?
Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ aceste sume pentru Sta]ia de Salvare s-a convenit de comun acord cu
ordonatorul de credite s\ fac\ acest lucru, cu privire la capel\ s-a convenit c\ vor fi prin[i la rectificarea bugetului
`n iunie 2013.
Domni[oara consilier Iord\nescu Victoria solicit\ s\ se men]ioneze `n hot\râre c\ vom prinde bani dup\
30.06.2013.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu poate face numai o propunere [i abia atunci se va supune la
vot.
Doamna ec. S`rboiu Adriana spune dac\ vor exista solu]ii.
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Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ se va supune la vot fiecare amendament. Orice modificare se
face pe buget trebuie s\ aib\ corespondent venituri - cheltuieli. Nu se poate lua de oriunde [i s\ se duc\ oriunde,
condi]ia este ca doamna ec. S`rboiu Adriana s\ precizeze dac\ este corect din punct de vedere financiar.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu domnul primar hot\r\[te, noi de ce mai suntem aici!?
Domni[oara consilier Iord\nescu Victoria - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local de venituri [i cheltuieli [i a celorlalte bugete ale Unit\]ii Administrativ Teritorilae
Ora[ul Pucioasa pe anul 2013 cu amendamentele propuse de comisia economic\, comisia juridic\ [i comisia de
urbanism [i este aprobat cu unanimitate de voturi cu amendamentele referitoare la Sta]ia de Salvare [i
bran[amente.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului
legitima]iei pentru ale[ii locali [i a modelului semnului distinctiv al calit\]ii acestora. ”
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 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 mai sunt alte discu]ii.
Domni[oara consilier Iord\nescu Victoria - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea modelului legitima]iei pentru ale[ii locali [i a modelului semnului distinctiv al calit\]ii acestora [i
este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
IORD|NESCU VICTORIA

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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Semnătura
-

