PROCES - VERBAL
al [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
din data de 31.07.2012
cu ocazia de constituire
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
Avanu Cristian Mihail
Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Burlan Filoftia
Butcă Dragoş
Cîrstoiu Mihail
Foamete Radu Gabriel
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihail
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Mircea Daniela Elena
Popa Constantin Tiberiu
Pop Aurel
Veveriţă Gheorghe Ion

{edin]a a fost deschis\ de secretarul ora[ului Pucioasa doamna jr. Catan\ Elena, care spune c\ din
consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru
def\[urarea [edin]ei, apoi `l roag\ pe domnul primar s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot. Aceasta este aprobat\ cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\, apoi spune ca s-a primit o adres\ cu privire la `ndeplinirea unor
obiective. Propune ca aceasta s\ suplimenteze ordinea de zi. Supune la vot ordinea de zi suplimentat\ [i
acesta este aprobat\ cu 16 voturi „ PENTRU ” [i un vot „ ~MPOTRIV| ” - al domnului consilier Pop
Aurel.
Doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa supune la vot procesul - verbal al [edin]ei
de constituire din data de 28.06.2012. ~ntreab\ dac\ sunt observa]ii sau discu]ii cu privire la acest proces verbal.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n acest proces - verbal nu s-a consemnat ceea ce a spus [i
anume: „ C\ domnul primar `n mandatul trecut a f\cut tot ce a vrut chiar dac\ nu a avut majoritate `n
Consiliul Local, iar acum o s\ treac\ orice proiect de hot\râre având `n vedere c\ are majoritatea. O alt\
problem\ pe care vreau s-o ridic spune domnul consilier Pop Aurel este aceea c\ dore[te s\-i aduc\
aminte domnului primar c\ noi suntem aici, atât primarul cât [i consilierii pentru c\ am ob]inut voturi la
alegerile locale. Cet\]enii ora[ului au avut `ncredere `n noi iar noi nu trebuie s\-i dezam\gim. Cet\]enii
ne-au deschis por]ile ca noi s\ ne `ntâlnim aici, dumneavoastr\ ca primar, noi ca [i consilieri, iar noi `i
r\spl\tim pe cei care ne-au votat pe noi prin ocuparea unui trotuar, trotuar care este domeniul public [i
care apar]ine cet\]enilor ora[ului Pucioasa, atunci când se d\ aprobare `n favoarea unuia [i `n defavoarea
celuilalt. {i spun acest lucru eu [i al]i câ]iva cet\]eni; de ce s-a admis acest lucru pe trotuarul de la Viena,
când acea por]iune de trotuar apar]ine ora[ului Pucioasa, c\ aprob\rile care se dau de noi acum, s\ nu
dezavantajeze pe al]ii ”.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ la [edin]a de data trecut\ domnul consilier Pop
Aurel a mai spus un lucru [i este obligat domnul primar s\-i r\spund\ [i cine a pl\tit banii pentru
procesele care sa-u câ[tigat `n instan]\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trebuie s\ respect\m ordinea de zi. Discut\m pe ordinea de
zi, nu ca la pia]\, iar la „ diverse ” discut\m [i despre altceva.
Alte discu]ii nu mai sunt.
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Procesul - verbal este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi cu completarea propus\
de domnul consilier Pop Aurel.
Doamna consilier Ancuţa Adriana preia conducerea [edin]ei.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
aferen]i execu]iei bugetului local al U.A.T. Ora[ Pucioasa `ncheiate la 30.06.2012, conform Ordinului
Ministerului de Finan]e nr. 244/265/2010. ”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Se trece la discu]ii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ la indicatori la pct. 7 - sume primite de la U. E. alte
dona]ii `n contul pl\]ilor efectuate [i prefinan]\rii este trecut\ suma de 9.218.000 la prevederi
30.06.2012, iar la realiz\ri 30.06.2012 - 570.732 lei.
Doamna S`rboiu Adriana spune c\ suma de 570.732 lei sunt sume care au fost primite pân\ `n
prezent.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu s-a explicitat nic\ieri [i nu a `n]eles acest lucru.
~ntreab\ dac\ avem ceva lucru, c\ deocamdat\ pentru care nu au venit banii?
Doamna S`rboiu Adriana spune c\ sumele sunt `n func]ie de ce bani primim
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ atunci când a planificat ace[ti bani s-a avut ceva `n
vedere.
Doamna S`rboiu Adriana spune c\ „ da ”
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ se va primi anul acesta to]i banii - 9.218.000 lei?!
Doamna S`rboiu Adriana spune c\ `n acest an sau anul urm\tor.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acestea sunt prevederi [i c\ proiectul acesta depinde de
licita]ii.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ ace[ti bani - 9.218.000 lei sunt cei cu privire la proiectul de
turism. Am ]inut o licita]ie [i pe urm\ s-a anulat aceast\ licita]ie. I-au acceptat f\r\ probleme verdictul lor
[i au reluat procedura de licita]ie, ceea ce `nseamn\ completarea documentelor cu o serie `ntreag\ de
clarific\ri, documenta]ia se afl\ la ADR C\l\ra[i [i a[tept\m avizul lor pentru a putea fi supus\ spre
validare ANRMAP -ului. Banii nu au cum s\ intre acum, ci de abia dup\ ce `ncheiem contractul de
execu]ie, ceea ce `nseamn\ c\ trebuie s\ trecem prin procedura de licita]ie.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ avem prins n buget „ ceva de genul acesta ”?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ sunt prev\zute aceste sume ca prevederi, dar vor intra
atunci când vom semna contractul de execu]ie.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ `n semestrul I am planificat vreo sum\ [i care este
aceea?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu [tie exact, este `n func]ie de ce lucr\ri se fac.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ „ poate nu se pricep ”, dar se simte sfidat cu
„ner\spunsuri” sau poate este b\trân [i nu pricepe `i roag\ s\ se fac\ `n]ele[i atât domnul primar, cât [i
doamna S`rboiu Adriana. Mai spune c\ probabil pe semestrul II este f\cut [i acesta, dac\ `n semestrul I
am avut planifica]i 9.218.000 lei, `n semestrul II câ]i bani avem planifica]i? Concret: domnul consilier
Cîrstoiu Mihail `ntreab\ câ]i bani preconizeaz\ domnul primar c\ vor intra?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu este exact, poate s\ intre o parte din bani pe care-i avem
pe contractul de finan]are, poate s\ nu intre, pân\ nu se cunoa[te executantul nu putem [ti câ]i bani vor
intra. Banii nu vor fi da]i, spune domnul primar, dacât dup\ ce vor `ncepe lucr\rile
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail este nemul]umit de r\spuns, consider\ c\ exprimarea domnului
primar „ vorbim vorbe ”, este nedadecvat\ [i se consider\ „ bruscat ”.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu [tie cine `l bruscheaz\, când a folosit expresia „ vorbim
vorbe ” purta o discu]ie cu doamna Burlan, despre care crede c\ nu dânsa poate da informa]iile solicitate
de domnul consilier Cîrstoiu Mihail. Spune c\ nu poate da o certitudine cu privire la suma de bani, atâta
timp cât contracul de execu]ie nu este semnat, nu este licita]ia f\cut\, nu `n]elege ce dore[te domnul
consilier Cîrstoiu Mihail.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ dânsul este foarte precis când face un buget [i nu
prinde `n buget banii care nu exist\.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail spune c\ ace[ti bani se cheltuiesc `n avans [i apoi i se
restituie.
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ partea noastr\ a fost de 2% [i ni i-au restituit.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail a `n]eles c\ ace[ti 9.218.000 lei sunt bani cheltui]i `n
avans de noi pentru proiecte din care am primit `napoi 570.732 lei [i urmeaz\ s\ primim [i restul.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ a observat c\ aceast\ sum\ reprezint\ 1/2 din valoarea
proiectului, totalul fiind 18.000.000 lei.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ aceste lucruri trebuiau l\murite la comisie.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu face parte din comisia economic\, la comisia de
urbanism din care face parte au fost prezen]i func]ionari din cadrul Prim\riei ora[ului Pucioasa care au
l\murit consilierii `n toate problemele care s-au ridicat.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu ascunde nimic.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ din material rezult\ c\ s-a refuzat par]ial plata, `ncepând cu
ianuarie 2011 [i consecin]\ a Hot\rârilor nr. 1 [i nr. 2 din 2011, fiecare dintre facturile emise, refuz
fundamentat pe echivalarea valorii serviciului prestat cu cea a `ncas\rilor lunare [i pe faptul c\ facturile sau efectuat f\r\ ca `n prealabil s\ existe un accept al cantit\]ii [i calit\]ii de de[euri colectate... la
furnizorul „ Serviciul Public Jude]ean de Alimentare cu Ap\, Canalizare [i Salubrizare Dâmbovi]a, exist\
un sold creditor de 177.986 lei pe care nu-l consider\m plat\ restant\ pentru c\: pe parcursul anului 2010
s-a refuzat total la plat\ facturile emise `n cursul anului 2010.”
Domnul consilier Pop Aurel, apreciaz\ c\ din moment ce s-a f\cut [i par]ial acest serviciu,
p\rerea sa este c\ trebuia pl\tit [i litigiile f\cute abia dup\ aceea pentru c\ dl. primar [tie [i dânsul ce
`nseamn\ s\ fac\ ni[te cheltuieli [i s\ nu prime[ti contravaloarea lucr\rilor. Eu consider, spune domnul
consilier Pop Aurel, normal s\ se pl\teasc\ din moment ce s-au prestat aceste servicii. Se spune `n
material despre investi]ii `n Pia]a Cartaxo. S-a f\cut o plat\ pentru o diferen]\, care este acea diferen]\.
Crede c\ este un abuz „ s\ faci investi]ii `n ora[ f\r\ aprobarea Consiliului Local ”. Ca s\ faci o investi]ie
[i apoi s\ pl\te[ti trebuie s\ ai aprobarea Consiliului Local.
Spune c\ nu este normal ca unei societ\]i care presteaz\, chiar [i par]ial, un serviciu s\ nu pl\te[ti
iar „ dincoace ” s\ nu-]i fac\ nimic [i s\ pl\te[ti. {tiu c\ orice plat\ se face la finalizarea lucr\rii, pe baz\
de recep]ie, domnule primar, spune domnul consilier Pop Aurel.
Mai mult decât atât, spune c\ observ\ c\ „ aici ” se mai face o pia]\, ori aceste lucruri au fost
f\cute fenestra]ii, de unde [tiu eu ce aprob acum?!
O alt\ problem\, spune domnul consilier Pop Aurel, se fac locuri de joac\ pentru copii: unde se
fac aceste locuri de joac\ `l `ntreb pe domnul primar?
Se fac repara]ii la drumuri. Sunt bani publici domnilor consilieri, spune domnul consilier Pop
Aurel [i avem obliga]ia de a [ti cum se cheltuie[te banul public. Avem aceast\ obliga]ie, oamenii au avut
`ncredere `n noi [i noi trebuie s\ fim aten]i [i vigilen]i cum se cheltuie banul public. Unde se fac acele
drumuri?! Vreau nominalizarea acestui lucru, cum s-au f\cut lucruri f\r\ aprobarea Consiliului Local [i ce
bani s-au dat `n avans [i pe ce baz\ s-au dat ace[ti bani?
O alt\ problem\, spune domnul consilier Pop Aurel, o constituie „extinderea la iluminatul
public”.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ domnul Pop Aurel a trecut la punctul 2, deja [i ar
trebui s\ termin\m, mai `ntâi, punctul 1.
Doamna S`rboiu Adriana - director economic - spune c\ pentru proiect mai sunt 6.546 mii lei `n
semestrul II, total an 30.256 mii lei. Noi pl\tim pe m\sur\ ce `ncas\m.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea indicatorilor aferen]i execu]iei bugetului local al U.A.T. Ora[ Pucioasa `ncheiate la
30.06.2012, conform Ordinului Ministerului de Finan]e nr. 244/265/2010 [i este aprobat cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\.
Având `n vedere c\ la [edin]a Consiliului Local este prezent profesor Dobre George Valentin pre[edintele Clubului Sportiv „ Als Stars Sports ” Pucioasa nso]it [i de echipa de majorete [i care prin
adresa nr. 133/25.07.2012 `nregistrat\ la Prim\ria ora[ului Pucioasa sub nr. 14456/25.06.2012 solicit\ un
ajutor financiar de 10.000 roni pentru a se deplasa la faza final\ - Campionatul European de Majorete din
Mazamet - Fran]a ce se va desf\[ura `n perioada 30.08.2012 - 2 septembrie 2012.
Domnul primar B\d\u D\nu] propune s\ fie discutat acest punct, propunere care se accept\ de
domnii consilieri.
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Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ nu `n]elege, nu este de acord cu fraza de la sfâr[itul
acestei adrese [i anume (... 10.000 roni, sum\ care pentru o unitate administrativ teritorial\ ca Pucioasa
consider\m c\ nu este o problem\)
Doamna consilier Ancuţa Adriana este de acord cu remarca f\cut\ de doamna consilier Burlan
Filoftia, având `n vedere [i faptul c\ din con]inutul adresei rezult\ c\ Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a a dat
suma de 675 EURO.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu dânsul apreciaz\ dac\ suma este mare sau mic\,
Consiliul Local este cel care apreciaz\ acest lucru.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ atitudinea pre[edintelui acestui club este de
apreciat, ca [i efortul pe care-l face. Forma]iile de majorete au calitatea de a fi pl\cute cu prilejul anumitor
manifest\ri organizate de c\tre noi - U. A. T. Ora[ Pucioasa, serb\ri, etc. dau foarte bine. E adev\rat c\
sunt costuri mari, dar noi trebuie s\ gândim [i `n perspectiv\. Sunt ni[te cheltuieli pe care le au de f\cut,
de exemplu: echipa de fotbal este sus]inut\ de noi, nu putem s-o l\s\m de izbeli[te. Pentru anul 2012 2013 trebuie s\ ne gândim [i s\ cuprindem `n buget aceste sume, pentru c\ anual vor fi astfel de cereri.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ la prima vedere este vorba de 10.000 ron (100 milioane
vechi), dar aceast\ sum\ cu activitatea pe care o face nu este o sum\ prea mare pentru ora[ul Pucioasa,
pentru c\ acei copii, le ocup\ timpul liber, `n loc s\ fac\ altceva, fac sport [i duc numele ora[ului Pucioasa
[i `n alte localit\]i, `n alte ]\ri. Eu personal sunt pentru a se da ace[ti bani, spune domnul consilier Pop
Aurel.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ este de acord ca ace[ti copii reprezint\ ora[ul, duc
numele ora[ului Pucioasa `n alte ]\ri, dar apreciaz\ c\ suma este mare, comparativ cu priorit\]ile pe care
le are ora[ul, chiar cu referire la alte institu]ii, chiar unit\]i de `nv\]\mânt.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu putem s\ minimaliz\m aceast\ activitate pentru c\
plecând `n alte localit\]i [i orizontul lor se l\rge[te [i c\ multe lucruri se pot realiza dac\ exist\
bun\voin]\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion consider\ c\ suma solicitat\ este rezonabil\, având `n
vedere c\ „ am dat 80 milioane pe ni[te panselu]e. D\m atâ]ia bani pe artificii, care nu ne trebuiesc,
apreciez deci, suma este rezonabil\.
Doamna consilier Mircea Daniela Elena spune c\ la toate activit\]ile ora[ului ace[ti copii au fost
`ntotdeauna prezen]i, `ntotdeauna au deschis Serb\rile ora[ului Pucioasa, sunt copii no[tri [i dac\ au ajuns
s\ se califice trebuiesc ajuta]i. Face propunerea ca [i consilierii locali s\ contribuie personal, din
indemniza]ia lor.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot cererea.
Consilierii sunt de acord cu sus]inerea clubului, urmând ca suma s\ fie stabilit\ `n func]ie de
posibilit\]i.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trebuie s\ stabilim [i sursa.
~n situa]ia dat\, spune domnul primar, este vorba despre o sponsorizare, iar Ordonan]a de urgen]\
a Guvernului nr. 26/2012 se refer\ la reducerea cheltuielilor cu deplas\rile `n str\in\tate [i de protocol, de
asemenea este vorba despre o asocia]ie, nu despre o unitate de `nv\]\mânt, care sunt sub directa
subordonare a Prim\riei Pucioasa. Spune c\ dac\ Consiliul Local este de acord [i doamna S`rboiu
Adriana spune c\ sunt bani, dânsul este de acord s\ le d\m aceast\ sum\. O `ntreab\ pe doamna S`rboiu
Adriana dac\ sunt bani?! Sunt numai cerin]e. Sunt foarte mul]i pe agenda noastr\, dar nu sunt bani.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ din material rezult\ c\ mai au nevoie de o sum\
foarte mare, Consiliul Local `i poate ajuta cu 10.000 ron, are o curiozitate: care este suma total\ de care
au nevoie?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este greu s\ g\sim bani.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ se va crea un precedent: dac\ vom da acestei asocia]ii
bani, vor veni [i al]ii [i vor cere. Este de p\rere c\ comisia social\ ar fi trebuit s\ fac\ un punct de vedere.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este vorba despre o asocia]ie, pre[edintele este foarte
insistent. Este un mare curaj s\ lucrezi cu un buget de 600 mil. Nu [tie de unde s\ ia banii.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune s\ se ia 100 mil de la toaletarea arborilor.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ banii nu pot fi lua]i de la investi]ii [i du[i la cheltuieli
materiale.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe propune s\ aprobe acordarea sumei de 5000 lei iar dac\ vor
fi bani s\ le dea 10.000 lei.
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ la acest moment nu s-a identificat nici suma de 5.000 lei.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ sunt mari probleme cu `ncas\rile.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ la rectificarea bugetului la cap. 67.02 - Cultur\,
recreere, religie - nu poate intra [i aceast\ cerere. Spune c\ la cap. 67.02 - Cultur\, recreere, religie obiectivul „ Toaletare copaci n perimetrul ora[ului Pucioasa ” - suma este de 50 mii lei, sum\ care i se
pare mare.
Doamna S`rboiu Adriana - director economic - spune c\ acei bani „ sunt bob num\rat ”, nu sunt
mul]i bani.
Doamna S`rboiu Adriana spune c\ ace[ti bani trebuiesc aproba]i prin hot\râre a Consiliului Local,
dânsa nu face pl\]i decât `n baza unei hot\râri a Consiliului Local.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a pus `n discu]ie aceast\ adres\ pentru a informa Consiliul
Local [i a g\si o solu]ie, pentru c\ dac\ nu se g\sesc bani, nu putem s\ le d\m nimic, nu poate ini]ia un
proiect de hot\râre degeaba.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ de ce au fost chema]i ace[ti copii aici?! S\ vad\ c\ nu
le-a aprobat Consiliul Local banii ?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu i-a chemat dânsul. Probabil profesorul i-a adus.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ vom crea un precedent periculos, vor veni [i al]ii s\
cear\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune s\ le aprob\m 5.000 lei acum [i pe urm\ vom
mai vedea.
Domnul primar B\d\u D\nu] solicit\ s\ spun\ Consiliul Local de unde vom lua ace[ti bani.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este foarte greu, trebuie s\ se `n]eleag\ c\ nu sunt bani, nu
vreau s\ refuz\m pe nimeni.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ de ce s-a mai venit cu cererea `n Consiliul Local
dac\ se [tia c\ nu sunt bani [i `i d\ dreptate domnului consilier Cîrstoiu Mihail. Suntem `ntr-o situa]ie
jenant\. Nu sunt bani, aceasta este situa]ia [i explica]i-i omului a[a.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ este adresat\ Consiliului Local.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dac\-i spunea acest lucru, Consiliul Local ar fi spus c\
primarul nu a dorit s\ le dea bani. Consiliul Local trebuie s\ aib\ cuno[tin]\ de cererile care-i sunt aduse.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ doamna S`rboiu Adriana nu are un fond rezerv\ pentru
astfel de situa]ii?!
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ trebuia `ntocmit un proiect de hot\râre [i avize ale
comisiilor de specialitate.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ toate aceste cereri ar trebui f\cute la `nceputul anului,
pentru a putea s\ le prinzi `n buget. Prin prezentarea acestora `n Consiliul Local am dorit s\ informez cu
privire la existen]a acestei adrese, acestei solicit\ri.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu avem noi cum s\ [tim noi consilierii sursa de
finan]are, dar [tie c\ s-au mai f\cut chestiuni de genul acesta.
Doamna S`rboiu Adriana spune c\ dac\ existau bani nu era nicio problem\, putean s\-i ajut\m [i
pe ace[ti copii.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trebuiesc reduse cheltuielile cu 30% [i nu [tim pe care s\ le
reducem, astfel cum prevede Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr. 26/2012.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ este firesc ca aceast\ adres\ s\ fie discutat\ de
Consiliul Local, pentru c\ este adresat\ Consiliului Local.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ aceast\ hârtie trebuia `nso]it\ de un referat al
compartimentului de specialitate [i nu s\ st\m noi s-o discut\m.
Domnul consilier Butcă Dragoş propune s\-i invit\m `nauntru chiar dac\ nu i-a chemat nimeni,
copii sunt prezen]i aici, s\-i ascult\m [i apoi s\ deliber\m. Nu putem s\ lu\m deciziile ast\zi.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\-[i cere scuze pentru lipsa de experien]\ de a conduce
[edin]a [i se va str\dui s-o conduc\ a[a cum trebuie.
Pre[edintele asocia]iei - prof. Dobre George spune c\ forma]ia este compus\ din copii ai ora[ului
Pucioasa, majoritatea de la [coala nr. 1 Mihai Vitezul, sunt copii ai ora[ului Pucioasa, o echip\ format\ `n
anul 2010, o echip\ care a reu[it o performan]\ care la nivelul ora[ului Pucioasa nu s-a mai realizat,
vorbind aici ca echip\ sportiv\, calificarea `ntr-un campionat european. ~n cadrul acestui campionat
european vom reprezenta ora[ul Pucioasa `n Fran]a, cu sprijinul dumneavoastr\ [i cu sprijinul altor
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persoane fizice sau juridice care au dorit s\ ne ajute. Campionatul se va desf\[ura la `nceputul lunii
august, momentan avem sprijin de la institu]iile despre care am vorbit `n adres\, avem nevoie de banii de
la Consiliul Local, pentru c\ ora[ul Pucioasa nu ofer\ oportunit\]i pentru a lucra [i majoritatea copiilor
provin din familii `n care fie unul dintre p\rin]i nu are loc de munc\, fie ambii p\rin]i, pentru fiecare copil
fiind necesar\ suma de 320 EURO, numai transportul este foarte mult - 620 EURO. P\rin]ii `ncearc\ s\
suporte o mare parte din sum\.
Transportul i se pare foarte mult domnului consilier Butcă Dragoş.
Pre[edintele asocia]iei - prof. Dobre George spune c\ solicit\ ajutor pentru identificarea unei firme
care s\ ia mai pu]in. A discutat cu domnul Enescu de la Nord Trans [i s-ar putea merge cu un EURO /
Km. Trebuie s\ strâng\ diferen]a de bani, pentru a putea s\ pl\teasc\ acolo - `n Fran]a. Profit pentru ora[
nu poate aduce, deci doar de a reprezenta ora[ul Pucioasa `n afara ]\rii.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ o s\ r\spund\ dânsul: noi am f\cut o discu]ie [i nu am
ajuns la nicio concluzie, o s\ facem `n continuare o discu]ie, la solicitarea dumneavoastr\ [i o s\ v\ d\m
un r\spuns clar dup\ aceast\ [edin]\.
Domnul prof. Dobre Gheorghe mul]ume[te pentru faptul c\ a fost ascultat [i spune c\ au venit aici
„pentru a [ti c\ exist\m”.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ [tim c\ exista]i ”, iar atunci când s-a putut noi v-am
ajutat, dar acum exist\ o ordonan]\ de urgen]\ care oblig\ autorit\]ile locale s\ reduc\ cheltuielile
materiale cu 30%. Ne dorim foarte mult s\ v\ ajut\m s\ merge]i la acest campionat european.
Domnul prof. Dobre George spune c\ a mai redus din lot pentru c\ mul]i p\rin]i nu au putut
sus]ine aceste cheltuieli.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ apreciaz\ acest lucru, spune c\ este foarte curajos, dar `n
bugetul local nu exist\ o sum\ de bani `n buget cu aceast\ destina]ie, mai mult activitatea dvs. se
desf\[oar\ `ntr-o asocia]ie care nu este partener cu noi.
Domnul primar B\d\u D\nu] propune ca fiecare consilier s\ participe cu ceva.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ sunt cuprin[i bani `n buget pentru fotbal?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ au fost aproba]i prin hot\râre a Consiliului Local de la
`nceputul anului, iar asocia]ia a fost `nfiin]at\ de Consiliului Local [i exist\ un contract de asociere `ntre
noi [i aceast\ asocia]ie, aprobat de Consiliului Local. Am ajutat [i Kidava (cu caratele), dar acum nu
avem bani.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2012. ”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Se trece la discu]ii.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ are nel\muriri legat de faptul c\ `n material se spune c\
aveam de dat ni[te bani pentru prest\rile de servicii de salubritate. Aceast\ sum\ a fost refuzat\ pentru
anul 2011. Ceea ce-l deranjeaz\ pe domnul consilier Pop Aurel este faptul c\ se spune n material „ la
furnizorul de serviciu public jude]ean de alimentare ap\, canalizare [i salubrizare exist\ un sold creditor
de 177.986 lei, pe care nu-l consider\m plat\ restant\. Este de p\rere c\, sunt obligat s\ pl\tesc prest\rile
de serviciu, chiar dac\ acestea au fost f\cute [i par]ial. {i apoi vedem dac\ el [i-a f\cut sau nu datoria, `n
timp ce la Pia]a Cartaxo s-a pl\tit o sum\ de bani - ex.: „ Plafon pia]\ Cartaxo - diferen]\ ” ceea ce
`nseamn\, dac\ e diferen]\, c\ s-a f\cut ceva [i mai am o diferen]\ de dat, a[a se pune problema: ori mai
facem o pia]\ Cartaxo?!
Domnul primar B\d\u D\nu] `i solicit\ domnului consilier Pop Aurel s\ a[tepte un r\spuns,
pentru c\ acesta se `ntreab\ singur [i-[i r\spunde singur.
O alt\ problem\ spune domnul consilier Pop Aurel o constituie obiectivul „ Toaletare copaci n
perimetrul ora[ului Pucioasa - suma de 50 mii lei ” Aceast\ sum\ ar trebui `mp\r]it\ pe copaci, adic\ s\
[tim clar cu aceast\ sum\ se vor toaleta atâ]ia copaci.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a[a este [i oferta.
O alt\ problem\ o constituie parcarea din pia]\ pe care o [tie to]i, parcare care deja este f\cut\, pe
care o pl\tim acum, lucru care nu i se pare logic, adic\ mai `ntâi fac o lucrare, dup\ care vin [i cer
aprobarea Consiliului Local, spune domnul consilier Pop Aurel, nu e logic, mai `ntâi se propune lucrarea,
se aprob\ de Consiliul Local [i abia apoi se cuprind sumele de bani pentru acest\ lucrare, cu aprobarea
Consiliului Local.
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Apoi `ntreb\ domnul consilier Pop Aurel: Câte locuri de parcare s-au f\cut cu suma aceasta de 19
mii lei?
Obiectivul locuri de joac\ pentru copii, spune domnul consilier Pop Aurel - unde se fac jocurile
pentru copii?!
Obiectivul - extindere iluminat public cu suma de 18 mii lei, unde facem extinderea sau s-a f\cut
deja [i noi nu [tim, adic\ deja s-au plantat ni[te stâlpi `ntreb\ domnul consilier Pop Aurel?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ domnul consilier Pop Aurel a pus acelea[i
`ntreb\ri [i `n cadrul comisiei [i a primit r\spuns de la domnul Mangalagiu [i nu `n]elege de ce le repet\
din nou.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dore[te s\ [tie pe ce str\zi se extinde re]eaua de iluminat
public ?!
Ce `nseamn\ „ obiectiv - repara]ii iluminat public ” [i obiectiv: extinderea re]ea electric\
consumatori casnici [i iluminat public?
~ntreb\ unde se fac aceste lucr\ri?!
Spune, domnul consilier Pop Aurel, c\ `n urm\ cu 3 ani a cerut extinderea iluminatului [i unde
[i-a f\cut cas\ dr. M\noiu, a cerut s\ pun\ 3 stâlpi [i nu s-a aprobat, nu au fost bani [i li s-a spus ci nu le-a
impus nimeni s\-[i fac\ cas\ acolo.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acolo era domeniu privat [i nu putea investi Prim\ria
Pucioasa.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ dac\ acei oameni nu contribuie la bugetul local?!
Apoi domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ despre obiectivul „ proiectare bran[amente ap\ canalizare ”, unde se face?! De asemenea ntreb\ despre obiectivul „ instala]ii subsol tehnic blocuri ” dac\
sunt ale ora[ului Pucioasa sau sunt proprietate privat\?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ sunt proprietate privat\ [i exist\ o hot\râre a Consiliului
Local Pucioasa prin care s-a aprobat acest lucru.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ aceasta este o alt\ lucrare.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ despre obiectivul „ Pucioasa - Sat - Carier\ ”, este mai
important\ acea strad\ decât Garofi]ei, unde rupi ma[ina, unde `nghi]i la praf cu lopata, de nu-mi vine s\
intru `n curte. Spune c\ nu are nimic cu acea strad\, cu acei oameni, dar `l `ntreb\ dac\ domnul primar are
ceva cu dânsul [i nu vrea s\ repare [i str. Garofi]ei?!
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail spune c\ `n aceea[i situa]ie este [i str. Morilor.
Domnul consilier Pop Aurel, legat de „ SF blocuri ANL ” obiectiv „ aspirator prof. ” [i „copiator”
`ntreb\ cine se ocup\ de ele?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acest lucru urmeaz\ s\ fie stabilit ulterior.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ „ domnii consilieri nu au dreptul ”
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ a `n]eles din material c\ nu se va pl\ti `n continuare
gunoiul [i-l `ntreab\ pe domnul primar `n calitate de jurist, pentru c\ [tie c\ orice munc\ prestat\ se
pl\te[te, fiind de p\rere c\ ace[ti bani se vor pl\ti, acesta fiind un prim aspect. Al doilea aspect, este acela
c\ cet\]enii ora[ului Pucioasa pl\tesc acest gunoi [i dore[te s\ [tie punctul de vedere al primarului
ora[ului Pucioasa: ce se va `ntâmpla `n viitor cu acest gunoi?!
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n leg\tur\ cu pl\]ile la SUPERCOM, repet\, din nou c\
ora[ul Pucioasa nu are un contract cu SUPERCOM -ul, deci consider\ c\ nu poate pl\ti la SUPERCOM,
dac\ nu are un contract.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreb\ dac\ este munc\ prestat\ de ce n-o pl\tim? [i ce facem `i
l\s\m s\ presteze `n continuare?!
Doamna consilier Ancuţa Adriana face apel la pu]in\ ordine: s\ se a[tepte r\spunsul [i dup\
r\spuns s\ revenim cu `ntreb\ri, dac\ suntem nemul]umi]i.
Domnul primar B\d\u D\nu] mai spune c\ suntem membrii `n ADI, dar nu avem un contract cu
aceast\ asocia]ie, dar pentru a face pl\]i ar trebui s\ avem [i sumele la `ndemân\. Având `n vedere c\
banii sunt `ncasa]i de Electrica, pe baza unui contract `ncheiat `ntre ADI [i asocia]ie, bani care se
colecteaz\ de Electrica [i apoi se vireaz\ la ADI [i nu la ora[ul Pucioasa. ADI ulterior vireaz\ ace[ti bani
la ora[ul Pucioasa. Este mult de discutat pe tema aceasta. Factura care vine la ora[ul Pucioasa este cel
pu]in necompletat\ corespunz\tor.
Pe factur\ trebuie s\-mi apar\ serviciul [i cantitatea care a fost ridicat\, atât apare pe factur\,
chestia cu men]iunea de bani nu poate s-o fac\ decât BNR când vinde bani la b\nci.
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Aceste facturi le-am refuzat de fiecare dat\ pentru aceste motive [i pentru altele. Factura care vine
la ora[ul Pucioasa vine pentru o sum\ de bani care ar trebui s\ se `ncaseze de la cet\]eni, nu de la Prim\ria
Pucioasa, `ntreaga sum\ este 1 miliard [i ceva, iar Electrica `ncaseaz\ 5 - 6 sute de milioane de lei. Ar
trebui s\ pl\tim diferen]a de bani dintre cele dou\ sume, bani pe care nu-i avem la dispozi]ie. Banii
`ncasa]i de la popula]ie sunt `n conturile asocia]iei de dezvoltare, problema care se ridic\ este diferen]a de
bani pe care noi nu avem de unde o pl\ti. Se [tie c\ aproape toate hot\rârile ADI sunt `n instan]\, deja
avem o sentin]\ pronun]at\ de Tribunalul Dâmbovi]a favorabil\, este vorba de hot\rârea Consiliului Local
prin care se aprob\ taxa de habitat [i probabil n-o s\ aib\ succes nici la Curtea de Apel, situa]ie `n care
Pucioasa nu are tax\ de habitat, chestiune recunoscut\ [i la nivel de jude], de c\tre doamna Igescu, tot
balamucul de aici `ncepe, legat de aceste pl\]i. Dac\ dvs. (consilierii locali) considera]i c\ trebuie pl\tit\
acea factur\ nu am nimic `mpotriv\, dar trebuie s\ indica]i sursele de venituri, pe care ne baz\m pentru a
pl\ti aceast\ factur\. Majoritatea acestor chestiuni au mai fost discutate la nivel jude]ean, ca s\ fie de
acord s\ achite aceast\ sum\ de bani. ~ntr-o discu]ie cu dl. }u]uianu i-am explicat c\ acei bani pot fi
folosi]i de asocia]ie printr-un act administrativ, se va hot\râ `n ADI ca banii din contul acela s\ fie da]i la
Supercom, este vorba de 9 miliarde, acei bani poate s\-i ia ADI, chiar dac\ trebuie s\ pun\ poprire pe
banii care trebuie s\-i dea la Pucioasa, este simpl\ aceast\ treab\, un jurist care se [i pricepe va face acest
lucru [i va rezolva problema, `n sensul c\ banii care au fost `ncasa]i pentru ora[ul Pucioasa vor fi vira]i la
Consiliul Jude]ean [i de la Consiliul Jude]ean la Supercom. Aceasta este situa]ia, banii nu au venit la
Pucioasa, iar dac\ dori]i ca banii s\ vin\ la Pucioasa, promova]i dvs. consilierii locali un proiect de
hot\râre, eu nu o s\ promovez un astfel de proiect prin care dispune]i s\ pl\tesc banii la ADI, `n sum\ de
..., dac\ avem bani `i pl\tim, dac\ nu, nu. Mai mult decât atât am mai f\cut o plat\ de genul acesta pentru
anul 2010 [i atunci aveam `n conturile noastre o sum\ de bani [i a-]i dispus plata par]ial\ [i am pl\tit-o, iar
diferen]a nu am pl\tit-o c\ nu am avut bani. Diferen]a pe care nu am pl\tit-o ne-au dat `n judecat\, adic\
s\ nu cread\ cineva c\ acea diferen]\ noi o s\ [i o d\m. S\ vedem ce va spune instan]a. Noi nu suntem `n
contract cu Supercomul, nu are cum s\-mi fie mie opozabil acel contract. Mai mult, am spus-o [i la
Târgovi[te, clauza 22 din contract prevede clar c\ dac\ nu se fac `ncas\rile la nivelul veniturilor stabilite,
concedentul ADI (deci [i noi) nu am avea obliga]ia s\ pl\tim [i ceea ce nu s-ar `ncasa. Chestiune care l-a
deranjat foarte mult pe domnul Ciuc\ - pre[edintele de la Supercom, care a solicitat s\ fiu dat afar\. Totul
depinde [i de dvs. Consiliul Local, dac\ vre]i s\ pl\tim, hot\râ]i, vede]i ce, dac\ avem bani pl\tim dac\ nu
avem nu pl\tim, eu sunt scos din aceast\ situa]ie. Ar trebui s\ facem ni[te opera]iuni pe care eu le
consider ilegale.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ atunci nu are rost s\ facem proiectul de hot\râre.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dvs. vorbi]i ca s\ „ vorbi]i ”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune s\ ini]ieze domnul consilier Pop Aurel. ~n [edin]ele de
Consiliu Local, spune domnul primar B\d\u D\nu] c\ a spus de fiecare dat\ c\ va pl\ti facturile dac\ va
avea [i bani. Ace[ti bani nu pot fi da]i decât din taxe [i venituri [i ace[ti bani sunt deja bugeta]i de noi pe
alte activit\]i ca s\ func]ioneze Prim\ria.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ din toate aceste discu]ii care se fac „ acest Supercom vine
n mod abuziv [i ne ia gunoiul ”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acest Supercom vine s\ ridice gunoiul pe baza unui
contract `ncheiat de acest\ societate cu Supercomul, nu de U. A. T. Ora[ Pucioasa. Noi am delegat acest
servicu la ADI la jude] [i ceea ce se `ntâmpl\ la Compania de ap\ ar trebui s\ se `ntâmple [i la ei: contract
direct cu cet\]eanul, nu cu prim\ria, iar `ncasarea s\ se fac\ de c\tre Supercom, nu de c\tre Prim\rii.
Legisla]ia `n vigoare aceasta este, ceea ce face compania, trebuie s\ fac\ [i Supercomul, numai c\ aici a
fost o mare „ [mecherie ”, f\cut\ de anumite persoane din jude]ul Dâmbovi]a, acum continu\m s\ d\m
vina pe primar.
Domnul consilier Pop Aurel propune „ s\ nu mai permitem Supercomului s\ intre `n ora[ ”
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ „ abuzul Supercomului n toat\ ]ara este recunoscut ”
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ s\ nu ne trezim c\ avem de dat bani.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ vor trece multe alte [edin]e `n care se va
vorbi despre taxa de habitat, dar aceast\ tax\ de habitat trebuie s\ existe, iar acest contract trebuie s\
func]ioneze pentru c\ nu putem s\ mergem spre alt\ firm\, alt\ firm\ `nseamn\ groap\ de gunoi, etc....
Dup\ p\rerea sa este nevoie de o decizie politic\, ave]i toate pârghiile politice, domnule primar, puterea o
ave]i, inclusiv Guvernul, trebuie luat\ o decizie politic\. Discuta]i `n conducerea ADI din care fac]i parte
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[i g\si]i o solu]ie acolo, pentru c\ Consiliul Local cu certitudine va dori ca lucrurile s\ func]ioneze bine,
s\ nu fie probleme.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ domnul primar este reprezentantul UAT Ora[
Pucioasa `n ADI, iar propunerea cu `ncheierea contractului de c\tre Supercom poate s-o sus]in\ `n ADI.
Referitor la lista de investi]ii, spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, cei care am fost
`n Consiliul Local trecut avem cuno[tin]\ de unele investi]ii trecute `n aceast\ list\. Ex.: pia]a, domnul
primar a informat Consiliul Local, iar Consiliul Local a fost de acord s\ fac\ aceste lucruri: plafon fals.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ atunci când `n Consiliul Local s-au prins bani `n buget de 2
ori [i domnul primar a refuzat s-o fac\, atunci n-a avut bani, dar a f\cut-o acum, f\r\ s\ `ntrebe Consiliul
Local.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ a cerut acordul Consiliului Local [i l-a avut.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ lucrarea este f\cut\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ acum 3 luni când s-a solicitat acordul
Consiliului Local, lucrarea nu era f\cut\.
A doua problem\, spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, este problema instala]iile de
la subsolul blocurilor, s\ fim aten]i la legisla]ie, o roag\ pe doamna S`rboiu Adriana, s\ nu avem
probleme, s\ fim „ blinda]i din punct de vedere legal ”, ca s\ continu\m [i probabil, vom face tot ora[ul,
iar Consiliul Local este cel care a aprobat dar [i cel care r\spunde.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n Bucure[ti s-au f\cut [i reabilit\ri termice.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ este bine dac\ se poate face acest lucru, trebuie s\ ne
gândim, s\ facem [i noi, dac\ este legal.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ din toate lucr\rile cuprinse `n lista anex\ la
rectificarea bugetului cel pu]in 5 sunt cu iz electoral, de ex. pct 8 instala]ii subsol.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune, c\ a[a cum a spus [i domnul consilier Popa Constantin
Tiberiu, sumele de bani pe care le-am alocat pentru modernizarea pie]ei nu erau `ndestul\toare, iar pentru
tavan s\-l facem ulterior, Consiliul Local a fost de acord [i am apreciat c\ pot s\ fac aceast\ lucrare
`nainte de a o achita. De regul\, am venit [i am solicitat un acord. L-am solicitat [i pentru alte ocazii
pentru care, chiar mi s-au f\cut [i plângeri la ANRMAR, iar `n loc s\ fie treaba bun\ ne-a dat [i amend\.
Toaletarea la arbori, se lucreaz\ pe baz\ de oferte, noi am stabilit o sum\ pe copac. Parcarea la pia]\ a fost
discu]ie la momentul respectiv, s-a f\cut lucrarea cu cei care au f\cut-o [i pe cea din Aleea Ardealului,
locurile de joac\ pentru copii exist\ o list\ la Atelier.
Domnul consilier Pop Aurel solicit\ s\ i se comunice `n scris datele solicitate.
Obiectivul extindere iluminat public este vorba de str. Luceaf\rul, cartierul Glodeni, o str\du]\
mic\, spune domnul primar B\d\u D\nu], sunt pu]ine lucr\ri.
Obiectivul extindere re]ea electric\ este pe str. Izvoare, la cererea mai multor cet\]eni. Logic spune
domnul primar B\d\u D\nu], i-am trimis la Electrica, dar legea oblig\ prim\riile sau cet\]enii, nu
Electrica.
Legat de cererea domnului M\noiu, domnul primar spune c\ este domeniul privat, nu pot fi f\cute
investi]ii pe domeniul privat.
Legat de drumuri, trebuie s\ intervin\ prim\ria ex.: Bela, Pucioasa - Sat.
Str. Garofi]ei este `n lucr\ri [i ar trebui, ref\cut\ de constructor, dar o s\ se fac\ o interven]ie [i
acolo.
Legat de afirma]ia c\ sunt „ investi]ii electorale ”, domnul primar spune c\ aceste investi]ii sunt
ale ora[ului Pucioasa.
Legat de Studiul de Fezabilitate blocuri ANL, domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ s-a hot\rât s\
deblocheze situa]ia cu blocurile de acolo. Ultima discu]ie a fost s\ refacem documenta]ia tehnico economic\ de la ANL pentru c\ ele erau f\cute mai demult [i nu erau conform Ordonan]ei Guvernului
nr. 28/2008. Au trebuit ref\cute toate acum, luna viitoare vom avea [i o hot\râre a Consiliului Local cu
aceast\ documenta]ie, voi merge `n audien]\ la ministrul Helvig. Am f\cut [i expertizare, se va d\râma ce
s-a f\cut pân\ acum [i sper s\ ob]inem [i banii necesari, pentru c\ avem `ncheiat\ o conven]ie cu
ministerul, pe care noi am respectat-o `n cea mai mare m\sur\. Mai avem ceva de f\cut la consolidare
mal, mai avem nevoie de câteva miliarde.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ `n rectificarea de buget apare Studiu de
Fezabilitate blocuri ANL, iar domnul primar a vorbit despre documenta]ie tehnico - economice, de[i nu
are nici o leg\tur\ una cu alta. De ce se face acest Studiu de Fezabilitate?
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Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ pentru a `nainta aceast\ cerere de finan]are trebuie f\cut
Studiu de Fezabilitate. Avem scrisori de la minister pentru refacerea acestor Studii de Fezabilitate.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ `n material se vorbe[te despre reactualizare
Studiu de Fezabilitate, `n]elege, deci, c\ aceste Studii de Fezabilitate exist\, ori pentru aceast\
reactualizare este nevoie de 800 mil. lei.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ au fost ref\cute de la A la Z, inclusiv expertizarea, iar banii
au fost recupera]i din ramburs\ri.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ nu avem bani, dar facem Studii de Fezabilitate,
nu crede c\ e corect.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail spune c\ singurul mod de a accesa fonduri europene este
s\ avem proiecte.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu putem cere bani, dac\ nu avem toate documentele
cerute de ei.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 [i este adoptat cu 14 voturi „ PENTRU ” [i 3
„AB}INERI” (domnii consilieri: Pop Aurel, Mădăran Constantin [i Veveriţă Gheorghe Ion).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice. ”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ problema acestor cheltuieli a ridicat nenum\rate
probleme.
Domnul consilier Mădăran Constantin a ridicat de multe ori aceste aspecte [i spune c\ se oblig\
ca pentru [edin]a urm\toare s\ ini]ieze un proiect de hot\râre prin care s\ propun\ ca decontarea acestor
cheltuieli s\ se fac\ uniform la pre]ul unui abonament, pentru a termina aceast\ situa]ie toate cheltuielile
s\ fie uniforme.
Doamna consilier Mircea Daniela Elena spune c\ au fost discu]ii la care au participat atât
consilierii locali, cât [i contabili de la [coli, licee, etc. dar nu s-a luat o hot\râre `n acest sens, liceul [i
grupul au aplicat aceast\ regul\.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ legea prevede [i posibilitatea decont\rii
biletelor.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ legea prevede, `n primul rând, posibilitatea decont\rii
abonamentului, iar dac\ nu exist\ posibilitatea achizi]ion\rii abonamentului, pot fi decontate bilete,
benzin\, etc. Este nevoie, spune doamna secretar jr. Catan\ Elena, s\ fie ini]iat un proiect de hot\râre `n
acest sens, astfel `ncât fiecare contabil s\ aib\ aceast\ hot\râre, de care este obligat s\ ]in\ cont.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - 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 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
re]elei [colare cu noile denumiri ale unit\]ilor de `nv\]\mânt preuniversitar de stat de pa raza ora[ului
Pucioasa. ”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ trebuie s\ apar\ [i num\rul institu]iei astfel
Gr\dini]a cu program prelungit, trebuie s\ apar\ [i nr. 1, la fel [i {coal nr. 1, {cola nr. 4.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihail spune c\ trebuie s\ fie respectat ordinul ministrului.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea structurii re]elei [colare cu noile denumiri ale unit\]ilor de `nv\]\mânt preuniversitar de
stat de pa raza ora[ului Pucioasa [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 aprobarea sus]inerii
financiare a vizitei unui grup de elevi [i profesori din ora[ul Vadul lui Vod\ `n ora[ul Pucioasa prin
alocarea din bugetul local al U.A.T. Ora[ Pucioasa a sumei de 15.000 lei. ”
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Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Mircea Daniela Elena spune c\ `n calitate de director al Colegiului Na]ional
N.Titulescu, a f\cut o solicitare pentru aceast\ sum\ din luna ianuarie 2012, deci banii sunt cuprin[i `n
buget.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea sus]inerii financiare a vizitei unui grup de elevi [i profesori din ora[ul Vadul lui Vod\
`n ora[ul Pucioasa prin alocarea din bugetul local al U.A.T. Ora[ Pucioasa a sumei de 15.000 lei [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 aprobarea sus]inerii
financiare a vizitei unui grup de elevi [i profesori din ora[ul Pucioasa `n ora[ul Vadul lui Vod\ prin
alocarea din bugetul local al U.A.T. Ora[ Pucioasa a sumei de 4.000 lei.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea sus]inerii financiare a vizitei unui grup de elevi [i profesori din ora[ul Pucioasa `n
ora[ul Vadul lui Vod\ prin alocarea din bugetul local al U.A.T. Ora[ Pucioasa a sumei de 4.000 lei [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 `nfiin]area taberei de
sculptur\ „ ~NMUGURIRI ” - edi]ia a II - a ce se va desf\[ura `n perioada 1 - 21 august 2012 `n ora[ul
Pucioasa.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\, cu 2 observa]ii: chltuielile
pentru mas\, cazare ar fi dorit s\ fie defalcate, atâ]ia bani pentru cazare, atâ]ia pentru mas\, atâtea
persoane; la alte cheltuilei suma li s-a p\rut mare ar fi trebuit diminuat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna viceprimar Ana Maria d\ explica]iile necesare. Spune c\ este vorba despre 21 zile: cazare
[i mas\ pentru 5 persoane, iar pentru cheltuieli diverse 5 000 lei `nseamn\ 2 000 lei - masa lemnoas\,
3 000 lei - pentru alte materiale de care mai au nevoie.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ devizul trebuia f\cut a[a cum a spus doamna
viceprimar.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind `nfiin]area taberei de sculptur\ „ ~NMUGURIRI ” - edi]ia a II - a ce se va desf\[ura `n perioada 1
- 21 august 2012 `n ora[ul Pucioasa [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena propune ca punctul 8 al ordinii de zi s\ fie l\sat la sfâr[itul
[edin]ei pentru c\ trebuie s\ se voteze secret cu buletine de vot [i este nevoie de mai mult timp, propunere
cu care consilierii locali au fost de acord.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D.
construire locuin]\ S+P+1, amplasament situat `n or[ul Pucioasa, str. Fântânelor, nr. 50. ”
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisieide urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ din materialele existente la dosar nu rezult\ suprafa]a pe
care se construie[te [i nu are proiectul casei.
Domnul Hosszu Mihail - [ef birou urbanism d\ explica]iile necesare, spune c\ suprafa]a rezult\
din expunerea de motive - 653 mp.
Nu mai sunt alte discu]ii.
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Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobare P.U.D. construire locuin]\ S+P+1, amplasament situat `n or[ul Pucioasa, str. Fântânelor,
nr. 50 [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 acordarea `n folosin]\
gratuit\ pe termen limitat „ Asocia]iei Revolu]ionarilor Anticomuni[ti din Decembrie 1989 - filiala
Pucioasa ” a spa]iului n suprafa]\ de cca. 16 mp. situat n incinta U.A.T. Ora[ Pucioasa Corpul „ B ” fostul birou C.I.C.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier 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 Avanu Cristian Mihail spune c\ având `n vedere c\ sunt revolu]ionari [i pe
m\sur\ ce timpul trece, noi le d\m spa]ii mai mari [i nu este de acord cu acest proiect.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ la 01.09.2012 expir\ contractul pentru spa]iul pe care
`l de]in acum cu contract de `nchiriere [i se propune acordarea unui alt spa]iu mai mare.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind acordarea `n folosin]\ gratuit\ pe termen limitat „ Asocia]iei Revolu]ionarilor Anticomuni[ti din
Decembrie 1989 - filiala Pucioasa ” a spa]iului n suprafa]\ de cca. 16 mp. situat `n incinta U.A.T. Ora[
Pucioasa Corpul „ B ” - fostul birou C.I.C. [i este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ”, 4 voturi
„~MPOTRIV|” [i o „ AB}INERE ”
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind introducerea `n
inventarul domeniului public al U.A.T. Ora[ Pucioasa [i `n administrarea Consiliului Local al ora[ului
Pucioasa a imobilului denumit C\min Nefamili[ti situat `n ora[ul Pucioasa, str. Rândunelelor, nr. 18,
jude]ul Dâmbovi]a, construc]ie P+2, suprafa]\ construit\ de 305 mp. [i suprafa]a terenului aferent de
805,16 mp.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind introducerea `n inventarul domeniului public al U.A.T. Ora[ Pucioasa [i `n administrarea
Consiliului Local al ora[ului Pucioasa a imobilului denumit C\min Nefamili[ti situat `n ora[ul Pucioasa,
str. Rândunelelor, nr. 18, jude]ul Dâmbovi]a, construc]ie P+2, suprafa]\ construit\ de 305 mp. [i suprafa]a
terenului aferent de 805,16 mp. [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 prelungirea declar\rii
unei locuin]e din fondul ANL drept locuin]\ de necesitate [i repartizarea acestei locuin]e doamnei Li]u
Atina. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei de `nv\]\mânt prezint\ avizul
comisiei de `nv\]\mânt [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ pân\ când vom prelungi acest contract de `nchiriere pe
tem\ de necesitate, sinedie?! Când li s-a dat nu li s-a luat un angajament c\ `ntr-un anumit interval de
timp s\-[i fac\ casa?!
Doamna Dinu Anca spune c\ b\trâna are 80 de ani [i nu a reu[it s\-[i fac\ o cas\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ [i dânsa a pus aceea[i `ntrebare, dat fiind [i punctul s\u
de vedere potrivit c\ruia aceste hot\râri sunt nelegale [i i s-a spus c\ Li]u Atina are 83 de ani, nu a reu[it
s\-[i fac\ cas\ iar cealalt\ familie Li]u, s-a mutat deja, [i-a f\cut casa.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul ANL drept locuin]\ de necesitate [i repartizarea
acestei locuin]e doamnei Li]u Atina [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi [i anume: „ Raport privind activitatea asisten]ilor personali
n semestrul I 2012 ”
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Nu sunt discu]ii.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea ACTULUI
CONSTITUTIV al S.C. „ Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa - SCUP ” S.R.L.”
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul
comisiei economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre
privind aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. „ Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa
- SCUP ” S.R.L. [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului
ora[ului Pucioasa pentru a reprezenta interesele U.A.T. Ora[ul Pucioasa `n Adunarea General\ a
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomuniatr\ APA Dâmbovi]a. ”
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\.
Se `mpart buletinele de vot.
Se stabile[te o comisie de num\rare [i anume - comisia de validare, iar ca modalitate de vot t\ierea
cu o linie dac\ consilierul nu este de acord cu propunerea din proiect.
Se trece la vot. Apoi comisia de validare num\r\ voturile, rezultând 17 voturi „ PENTRU ”, deci
proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Apoi doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ sentin]a nr. 2523/02.07.2012 pronun]at\ de
Tribunalul Dâmbovi]a, sec]ia a II - a civil\ de contencios administrativ [i fiscal `n dosarul nr.
2384/120/2011* prin care a fost admis\ cererea formulat\ de reclamantul - Primarul ora[ului Pucioasa jr. B\d\u D\nu] [i anulat\ Hot\rârea Consiliului Local nr. 2/2011 emis\ de Consiliul Local Pucioasa.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ suntem `nl\untrul termenului `n care se poate
formula recurs [i precizeaz\ c\ `n aceast\ [edin]\ Consiliul Local trebuie s\ hot\rasc\ dac\ formuleaz\
sau nu recurs `mpotriva acestei sentin]e pentru a consemna `n procesul - verbal.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail `i solicit\ domnului primar r\spunsurile necesare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ prin aceast\ sentin]\ suntem exonera]i `n totalitate de la
plata taxei de habitat. Prin lege, Consiliul Local, o singur\ unitate administrativ teritorial\ dac\ nu
voteaz\ pentru tax\, ADI nu are voie s\ `nfiin]eze acea tax\ sau nu poate se ia alte hot\râri de genul
acesta pentru care este nevoie de o hot\râre a Consiliului Local, acolo unde este nevoie de un mandat
special.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ mai sunt [i alte prim\rii?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ da ”, este vorba de Prim\rria Târgovi[te. Aici, spune
domnul primar B\d\u D\nu], la Prim\rria Târgovi[te este o alt\ treab\ au dat `n judecat\ Consiliul Local
pentru constatarea nulit\]ii hot\rârii pentru taxa de habitat. La noi este o alt\ situa]ie, eu am solicitat
anularea hot\rârii `n sine, la noi pic\ tot, cu toate c\ cel pu]in „ moral ” [i Boriga la Târgovi[te trebuia s\
aplice hot\rârea pentru toat\ lumea, nu-l trimi]i pe fiecare la instan]\ s\ anuleze hot\rârea : ex. Ponta cu
pensionarii, care a procedat corect. ~n cazul nostru spune domnul primar B\d\u D\nu], dac\ hot\rârea va
r\mâne a[a [i dup\ recurs [i eu cred c\ va r\mâne, este o treab\ care ne avantajeaz\ foarte mult.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail `ntreab\ care este pozi]ia Consiliului Jude]ean referitoare
la aceast\ tax\?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ pozi]ia Consiliului Jude]ean fa]\ de aceast\ tax\ este cu
totul alta, noi nu ne judec\m cu Consiliul Jude]ean. Pozi]ia actual\ a Consiliului Jude]ean este una de
p\strare a contractului cu S.C, Supercom, amendarea lui, `n sensul mic[or\rii valorii contractului,
propunere pe care le-a [i avansat-o [i ace[tia au spus c\ las\ 1 miliard lei/lun\ din contract, au rezolvat
numai `n parte problema pentru c\ `n felul acesta este probabil s\ se reduc\ pu]in taxa.
Promisiunea domnului }u]uianu `n aceast\ campanie a fost c\ va reduce aceast\ tax\. Nu [tiu dar
va putea s\ reduc\ ceva cu doar un miliard de lei pe lun\, având `n vedere c\ `n afar\ de diferen]ele acelea
care apar `n permanen]\ [i trebuie s\ le pl\tim noi, ora[ul Pucioasa ca [i toate celelalte ora[e, prin
hot\râre, trebuie s\ pl\teasc\ [i o cotiza]ie suplimentar\. Aceast\ cotiza]ie suplimentar\ pe care trebuie
s-o achit\m, pe care eu personal o apreciez ca nelegal\, este o cotiza]ie a ora[elor nu o cotiza]ie
suplimentar\, se aplic\ pentru func]ionarea asocia]iei. Prin aceast\ cotiza]ie suplimentar\ se dore[te s\ se
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acopere acele diferen]e de bani despre care eu, spune domnul primar B\d\u D\nu], v-am spus `n
nenum\rate rânduri, `ntre ceea ce se `ncaseaz\ [i ceea ce trebuie s\ pl\tim, 2 miliarde de lei a[a c\ sumele
de bani ne`ncasate r\mân pe capul nostru. Ca idee domnul }u]uianu a [i spus `n Consiliul Jude]ean, c\,
acest contract cu Supercomul este unul incorect, s\ vedem `n ce m\sur\ va fi modificat sau nu acest
contract. Nu renun] la procesele `n instan]\ pân\ nu se hot\r\[te situa]a, fiind vorba despre un contract
cadru, prev\zut de lege, contract care trebuie respectat.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ pân\ atunci curge normal ce a fost.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ lucrurile au pornit gre[it de la Consiliul Jude]ean.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ dac\ nu se face recurs ce se `ntâmpl\?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu dator\m tax\ de habitat c\tre ADI.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ dac\ nu pl\tim, noi totu[i am `ncasat tax\ habitat, cine ia
gunoiul?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu am `ncasat nimic, a `ncasat Electrica.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ „ [i dac\ nu pl\tim, ne mai ia gunoiul?! ”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ banii care s-au `ncasat de la popula]ie sunt `n contul ADI,
poate s\-i ia oricând din conturile ei [i s\ pl\teasc\ ce vrea.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreb\ dac\ poate s\ ia ace[ti bani. R\spunsul este da.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ aceasta este o [mecherie f\cut\ de oameni de[tep]i [i cu
idei bune. Prin aceast\ modalitate de a trimite banii la Prim\rie m\ oblig\ pe mine s\-i pl\tesc [i diferen]a
de bani, sunt sute de milioane pe care nu-i `ncas\m. ~nainte duceam gunoiul cu 250 mil. lei [i acum `l
ducem cu 1 miliard [i ceva, puteam s\ `n]eleg dublu, dar a[a ... cu toate c\ ar fi trebuit s\ se reduc\
cheltuielile pentru c\ m primit bani europeni. Nu vrea nimeni s\ `n]eleag\ acest lucru, crede c\ am eu
ceva cu cineva.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ast\zi pleac\ mul]umit pentru c\ domnul primar a spus
c\ „ nu avem de pl\tit nimic ”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ banii `ncasa]i de la popula]ie sunt `n conturile ADI,
asocia]ie care are contract cu Supercomul.
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail solicit\ ca doamna secretar jr. Catan\ Elena s\ spun\
Consiliului Local de ce am pierdut acest dosar.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ din sentin]a care se afl\ `n dosarul fiec\rui consilier
rezult\ c\ taxa a fost instituit\ f\r\ a se respecta prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparen]a
decizional\ potrivit c\reia proiectul de hot\râre prin care se instituia aceast\ tax\ s\ fie afi[at cu 30 de zile
`nainte de supunerea lui spre aprobare Consiliului Local, nu exist\ un regulament cu privire la aprobarea
acestei taxe [i gre[ita instituire a taxei pe gospod\rie [i nu pe persoan\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ `ntreab\ cine este de acord s\ fac\
recurs. Propunerea este respins\ cu 14 voturi „ ~MPOTRIV| ” s\ se fac\ recurs.
~ntreab\ cine se ab]ine: sunt 3 „ AB}INERI ”: d-nii. consilieri Cîrstoiu Mihail, Foamete Radu
Gabriel [i Popa Constantin Tiberiu.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trebuie s\ hot\rasc\ cu privire la apa pluvial\ care la
Pucioasa este pe trotuar.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ la Moreni nu apare a[a ceva pe factur\. Pe factura de
acum 2 luni apa meteo a reprezentat 72%. Mai spune c\ aceast\ ap\ pluvial\ a fost b\gat\ pe factur\,
pentru a salva EGOT-ul de la faliment.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ se deruleaz\ `n ora[ul Pucioasa proiectele pentru
care a luptat toat\ lumea [i dore[te ca la fiecare [edin]\ s\ fie prezent domnul Hosszu, c\ruia noi `i vom
pune `ntreb\ri. Ne intereseaz\ `n principiu [i pe noi s\ [tim care este stadiul luicr\rilor, dac\ aceste lucr\ri
sunt supravegheate de cei care sunt pl\ti]i s\ le supravegheze, c\ sunt lucruri care se vor face pentru 100
de ani [i nu [tim noi ce bag\ firma `n p\mânt [i acoper\ imediat. Mai mult decât atât, vreau s\ [tiu de ce
s-a `nceput lucrare dup\ lucrare `n tot ora[ul l\sând o parte din lucruri nu numai neterminate, neaduse nici
m\car `n faza aceea s\ putem s\ suport\m drumul pe acea strad\. Este vorba, `ntradev\r, de str. Garofi]ei
unde la un moment dat cet\]enul nu poate s\ ias\ din curte cu piciorul, nu cu ma[ina. M-am dus
`ntâmpl\tor [i am r\mas suspendat cu ma[ina. E adev\rat v-am rugat, am sunat, au venit [i au rezolvat
ceva. Vreau s\-l rog pe dl. ing. Hosszu care r\spunde din partea Prim\riei Pucioasa de execu]ia acestor
lucr\ri, s\ fac\ toate demersurile ca dirigin]ii de [antier s\ mearg\ pe teren [i s\ nu lase ce a l\sat firma de
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la Târgovi[te - sap\ [i pleac\. Aceasta este rug\mintea mea [i m\ uit acum pe dispozi]ie c\ vor participa
ca invita]i: dl. Hosszu [i al]ii
O s\-l `ntreb\m la [edin]a urm\toare.
La Glodeni, spune domnul consilier Bădescu Gheorghe s-a surpat malul peste canalizare.
Domnul primar B\d\u D\nu] `ntreab\ `n ce loc?
Pe strada Garofi]ei au b\gat presiune [i ap\ [i au aruncat la aproape 6 m, direct `n balcon.
~n leg\tur\ cu acest\ chestiune, spune domnul primar B\d\u D\nu], suport\m [i multe lucruri, ex.:
Bela. {ti]i bine ce am p\]it la Bela cu „ Poten]ialul ” când am nceput s\ le filmez, s\ merg dup\ ei, [i-au
luat sculele [i au plecat acasa. La un moment dat am ajuns la concluzia c\ trebuie s\ g\se[ti o situa]ie de
mijloc potrivit\, ca lucrurile s\ intre `n normal. La acest moment, noi suntem lega]i de mâini [i de picioare
pentru c\ nu facem parte din contract, nu putem face control [i nu avem nici oamenii necesari; singurul
este Hosszu care merge [i vede, am venit cu fotografii [i le-am demonstrat c\ sunt bolovani pe conduct\,
au fost [i situa]ii când am intervenit destul de drastic. E adev\rat c\ este complicat [i destul de greu s\-i
pui s\ refac\ drumul. Purt\m discu]ii cu ei s\ repare drumul. Mâine ar fi trebuit s\ merg la C. T. E. la
Bucure[ti, am `n]eles c\ s-a amânat pentru joi, tocmai pentru a discuta despre faptul c\ ar fi trebuit s\
termin\m lucr\rile pân\ acum, când lucreaz\ sub penalit\]i. Au ap\rut probleme la canalizarea de pe str.
Cereali[ti, Republicii, Trandafirilor, `n sensul c\ proiectul f\cut la acea vreme nu a ]inut cont de situa]ia la
utilit\]i [i acum se `ncearc\ s\ se fac\ o nou\ trasare a canaliz\rii [i poate [i la ap\, `ns\ lucrurile nu
decurg rapid fiind nevoie de avizul de la drumurile na]ionale, acestea nu au fost de acord. Acum se face
un nou proiect de mutare a cablurilor [i se a[tept\, ca s\ se poat\ trece cu canalizarea.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreb\ dac\ pl\tesc penalit\]i pentru c\ au `ntocmit un proiect
necorespunz\tor.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ da, de[i au fost luate la pachet proiect [i realizare prin C.
N. I. Noi facem tot ceea ce se poate pe aceast\ situa]ie.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ li s-a oprit garan]ia?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ garan]ia se va da la finalizarea contractului.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ avem dreptul s\ cerem documenta]iile, contractele, s\
vedem dac\ s-au trecut garan]ii, ce garan]ii.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a solicitat [i Companiei de Ap\ s\ vin\ [i s\ le urm\reasc\
lucr\rile, ei o administreaz\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ este adev\rat c\ ei o administreaz\ dar este ora[ul nostru [i
lucrurile trebuiesc urm\rite de noi, s\ nu se fac\ la `ntâmplare.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ avem [i 2 dirigin]i de [antier care cunosc foarte bine
problema.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu a v\zut niciun diriginte de [antier [i consider\ c\
trebuie s\ treac\ [i dl. Hosszu s\ verifice.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ dore[te s\ discute despre aceste 2 proiecte `n
[edin]\ cu dl. Hosszu.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ i se prezint\ s\pt\mânal un raport de progres, plus o
situa]ie de lucr\ri la 2 - 3 s\pt\mâni - cei de la Rico.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ avem 2 lucr\ri, 2 proiecte total diferite: unul pe C.N.I. [i
altul pe P.O.S. mediu, prin Compania de Ap\. C.N.I. are o firm\ care execut\, Compania o firm\ care
execut\. Noi facem pe proiectul de P.O.S. mediu - `n fiecare zi de joi a s\pt\mânii o `ntâlnire la
Diacone[ti - la C\min [i o dat\ pe lun\ la Târgovi[te la Compania de Ap\ unde se prezint\ o dare de
seam\ cu ce s-a executat, ce probleme sunt [i ce se va executa luna urm\toare. Pân\ `n prezent pe partea
cu P.O.S. mediu care fac numai canalizarea [i bran[amente - c\min la ficare 2 propriet\]i, la limita de
proprietate, 3 bran[amente la 5 propriet\]i, nu avem la fiecare proprietate pentru c\ nu este nevoie.
~n acest moment se execut\ lucr\ri `n Bela, Independen]ei, Unirii, au terminat lucr\rile pe
Republicii, `n spate, fac bran[amente, fiecare bloc va avea bran[ament separat, `ncerc\m s\ avem o
discu]ie cu ei, dar sunt 2 proiecte care se suprapun: este vorba de str. Republicii, pân\ jos la Filatur\. Am
avut o discu]ie [i am solicitat s\ `ncerce s\ execute simultan, obligatoriu trebuie s\ amplas\m re]eaua de
canalizare [i ap\ `n trotuar, nu ne d\ voie s\ amplas\m `n carosabil, asta presupune s\ ne organiz\m foatre
bine [i s\ [i respect\m reglement\rile `n vigoare. ~n proiectul cu C.N.I. se lucreaz\ ast\zi la subtraversarea
de la gar\, s-a f\cut subtraversarea de la PECO [i se `ncepe pe Morilor. Poimâine va fi o `ntâlnire la
C.N.I. unde vom ridica problema de a termina canalizarea de la Garofi]ei pân\ la Liliacului, s\ ne
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racord\m `n canalizarea existent\ `n c\minul de la Poli]ie. Au fost ni[te chestiuni tehnice [i probleme de
antreprenor, de mici discu]ii, au promis de 2 s\pt\mâni c\ se vor apuca de lucru, `n acest moment se
aprovizioneaz\ cu materiale, s\ fac\ aceast\ lucrare.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ pe str. Garofi]ei unde au `nceput lucrarea [i
din spre Mu[a [i din spre Radu Cosmin, pe Patrana au `ncetat lucr\rile. L-am `ntrebat pe dl. ing. de ce au
`ntrerupt lucr\rile [i au spus c\ plou\ trebuie s\ ne ducem cu [an]ul mai aproape cu 5 m. E secet\ de 2
luni [i ei nu au `nceput lucr\rile.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ a fost vorba despre o problem\ tehnic\ de 30 de zile, a fost o
problem\ a lor `n rela]ia cu C.N.I. -ul.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ mai au de gând pân\ la toamn\ s\ `nceap\
lucr\rile rezolvându-[iproblemele.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ se dore[te ca `n urm\toarea lun\ s\ termin\m, s\ d\m `n
folosin]\, s\ recep]ion\m Patrana pentru c\ sunt probleme mari cu drumul. Acela[i lucru `l sus]ine [i
domnul primar B\d\u D\nu].
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ sunt prevederi bugetare `n bugetul local `n cadrul acestui
proiect, vrem s\ realiz\m bran[amentele de ap\ `n prima etap\ restul Garofi]ei [i Patrana [i probabil pe
Garofi]ei [i la canalizare.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ ambele lucr\ri au acela[i diriginte?
R\spunsul este nu, fiecare lucrare are dirigintele ei de [antier, este vorba despre o firm\ care a
câ[tigat licita]ia, iar dirigintele este angajatul s\u.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ a `n]eles corect c\ executantul are [i diriginte de
[antier?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ nu executantul are diriginte de [antier ci Compania de Ap\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ noi `n calitate de beneficiar al lucr\rii ce control
avem asupra dirigintelui de [antier.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ nu putem decât s\ constat\m [i s\ sesiz\m.
O a doua `ntrebare pe care o pune domnul consilier Cîrstoiu Mihail domnului ing. Hosszu Mihail,
cu toate problemele pe care le are, poate s\-i urm\reasc\ pe ace[tia ?
R\spunsul domnului ing. Hosszu Mihail este da.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ar pune o firm\ s\ controleze cu domnul ing. Hosszu
Mihail `mpreun\ .
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ au fost situa]ii `n care dânsul personal a fost pe Unirii. Neam dus [i am v\zut [i acolo am sesizat, la momentul respectiv sau luat ni[te m\suri. I-am aten]ionat [i
scris, iar acolo unde sesiza]i [i dvs. pute]i s\ veni]i [i s\ ne spune]i.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `n acest\ echip\ de implementare oamenii de baz\ sunt de
la Compania de Ap\, iar noi suntem beneficiarul final [i vom deveni [i proprietari ai re]elelor pentru c\
numai U. A. T. -urile sunt proprietari ale bunurilor publice, pe care le vom da `n administrare Companiei
de Ap\.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ se va face tot ceea ce este posibil, avem [i garan]ia 1 - 2
ani, dar sunt [i lucruri care nu pot fi controlate vor fi probleme la compactare.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ dirigintele de [antier [i consultan]a sunt asigurate de
Compania de Ap\, la P.O.S. mediu, iar dincolo este o firm\ [i C.N.I. -ul, ace[tia fac verific\ri [i prin
sondaje.
Domnul consilier Mădăran Constantin solicit\ s\ se fac\ o inventariere a apartamentelor care au
fot repartizate prin ANL deoarece sunt foarte multe apartamente `n care nu mai locuie[te titularul
contractului sau a sub`nchiriat altor persoane care de regul\ sunt mai multe decât cele care sunt trecute `n
contract, iar oamenii pl\tesc acolo la pau[al. Oamenii au nevoie de apartamente iar la ANL sunt
apartamente p\r\site sau sub`nchiriate.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este o situa]ie real\, s-a `ncercat s\ se fac\ acest\
inventariere dar nu s-a reu[it. Ideea este aceea c\ atâta timp cât pl\te[te nu prea po]i s\-i dai afar\ decât cu
o hot\râre judec\toreasc\, iar judecata dureaz\ 2 -3 ani.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ chiria[ul are dreptul s\ sub`nchirieze apartamentul [i este
de p\rere c\ trebuie intrat `n legalitate indiferent cât dureaz\.
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Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ dac\ consilierii locali sunt de acord s\ se fac\ ceva cu
apa meteo, adic\ s\ adopte o hot\râre de Consiliu Local `n care acesta s\ fie scoas\ de pe factur\, iar
consilierii locali sunt de acord.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acest lucru poate fi rezolvat când Compania de Ap\ va
solicita avizul Consiliului Local pentru pre]ul apei, pân\ atunci nu fiindc\ au avizul A.N.S.R.C. pe acest
pre].
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ prezint\ cererea nr. 14841 din
30.07.2012 unui grup de cet\]eni din cartierul {erb\ne[ti, prezent `n [edin]\ ca reprezentant al grupului
domnul Pietro[eanu Ion, cerere prin se solicit\:
1. Asigurarea aliment\rii cu ap\ potabil\ din sursa de la munte;
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este vorba despre proiectul care este `n derulare cu termen
de finalizare de 21 de luni, prin care se va asigura sursa de ap\ prin aduc]iune din munte, va veni [i sus la
Bela prin aduc]iunea {erb\ne[ti - Bela;
2. Stabilirea unui consum real al apei potabile;
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ s-a discutat mai devreme - propunerea doamnei consilier
Burlan Filoftia.
3. Scoaterea din factura de energie electric\ a taxei de habitat care a fost constatat\ ca ilegal\,
sc\derea taxei de canal [i gunoi;
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu este treaba noastr\.
4. Reabilitarea imediat\ a str\zilor I. H. R\dulescu [i Tudor Vladimirescu, str\zi impracticabile.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ str\zile nu le putem realiza decât pe proiectul care este `n
curs de derulare dac\ va fi posibil `n toamn\, depinde de data când se finalizeaz\ licita]ia deoarece dac\
ajungem `n instan]\ poate s\ dureze [i un an.
Domnul Pietro[eanu Ion spune c\ nu n]eleg e cum „ un [ef de stat se culc\ pe un drum de piatr\ [i
se scoal\ pe un drum de asfalt, f\r\ licita]ii, f\r\ nimic?! Domnul Pietro[eanu Ion este nemul]umit de
r\spuns.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ [i str. Garofi]ei este n aceea[i situa]ie [i „ noi nu ]ip\m”.
I-am explicat domnului primar B\d\u D\nu] [i ne are `n vedere.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune acela[i lucru.
Domnul Pietro[eanu Ion spune c\ din ceea ce i-a spus dl. primar nimic nu se poate rezolva acum
[i se `ntreab\ de ce a venit aici?!
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ cite[te `n continuare scrisoarea grupului
de cet\]eni de la {erb\ne[ti pct.
5. Reabilitarea trotuarelor de pe str. I. H. R\dulescu, trotuare abandonate de peste 25 de ani,
absolut impracticabile.
{i trotuarele sunt cuprinse `n proiectul respectiv, când se va cunoa[te firma constructoare v\ vom
informa. Este prima lucrare care va `ncepe.
6. Asigurarea vânz\rii produselor agro - alimentare din pia]a ora[ului direct de la produc\torii
autoriza]i.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ sunt [i produc\tori agricoli acolo, `n pia]\. Exist\ o
aprobare a Consiliului Local prin care se d\ posibilitatea [i celor care nu sunt produc\tori direc]i s\ intre
`n pia]\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ domnul Pietro[eanu Ion dore[te s\ spun\ c\
sunt produc\tori care nu-[i pot desface marfa din cauza unor firme care nu le d\ d\ voie. De ex.: cu
pepenii, [tie c\ s-a creat aici la cupol\ un spa]iu special, dar toat\ pia]a este ocupat\.
Domnul Pietro[eanu Ion spune c\ ace[tia descarc\ pepeni cu tirul [i n-a v\zut la niciunul o
factur\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ spune s\ sesizeze organele abilitate s\
aplice sanc]iunile prev\zute de lege, Consiliul Local nu are competen]\ `n aceste sens.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ `n Pia]\ exist\ un birou care le elibereaz\
autoriza]ii, certificate de produc\tori.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dac\ s-a dat certificat de produc\tor s-a dat `n baza la ceva,
nu a[a la `ntâmplare, pentru c\ se fac verific\ri [i la domiciliul persoanelor.
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7. Ridicarea imediat\ a gardului de sârm\ de la obiectivul turistic „ Debarcader ” Pucioasa, gard
construit ilegal de c\tre Blanda [i care `mpiedic\ accesul pe plaja de domeniul public al lacului de
acumulare [i agrement.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acolo a fost un proces penal, domnul Blanda a fost scos de
sub urm\rire penal\ [i nu poate face mai mult de atât
8. Schimbarea conductei principale de gaze
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ s-a eliberat autoriza]ia de extindere a conductei de gaze.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ „ noi am ajuns aici cu to]ii gra]ie votului cet\]enilor
ora[ului Pucioasa. Au fost aceia care au avut `ncredere `n noi [i ne-au votat fie independen]i, fie membrii
ai unei forma]iuni politice. Ei ne-au deschis por]ile ca noi s\ fim consilieri [i dvs. primar, ei ne-au deschis
por]ile s\ fim aici [i noi le-am `nchis trotuarul s\ nu poat\ s\ circule, exemplu trotuarul de la „ Viena ”.
Dac\ s-a dat o aprobare de c\tre Consiliul Local `n acest sens este o gre[al\ dac\ l-a]i dat dvs. domnule
primar este un abuz. De ce fiindc\ acel bloc are acea zon\ de protec]ie de 1 mp. pe care n-aveam dreptul
s\-l `nchiriem noi Prim\ria, spa]iu r\mas liber este domeniul public pe care are dreptul s\ circule cet\]enii
ora[ului Pucioasa; nu trebuie s\ se dea aprobare unui cet\]ean `n defavoarea celorlal]i cet\]eni. Dac\
mergem pe aceast\ idee `n continuare este posibil s\ ne lovim noi de aprobarea noastr\ [i s\ nu fim de
acord cu ceea ce am aprobat noi `n urm\, [i poate s\ vin\ [i al]ii pentru c\ am creat un precedent s\-i d\m
unuia o buc\]ic\ de teren vine [i cel\lalt [i ajungem ca acel trotuar, domeniul p[ublic s\ fie ocupat `n
totalitate. Eu am luptat [i pentru dvs. domnule primar s\ lua]i acel spa]iu ca [i pentru turcu, C\praru
Florin S`rbu [i am luptat [i am sus]inut pe cei care au avut ini]iativ\ privat\. Atâta timp cât o aprobare se
d\ `n detrimentul celorlel]i cet\]eni ai ora[ului Pucioasa nu pot fi de acord. Se ridic\ o `ntrebare cum vor
ajunge `n apartament oamenii care locuiesc `n acel bloc `[i iau aripioare, i[i cump\r\ avioane dac\ noi
vom continua s\ ocup\m domeniul public? ”
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ se exagereaz\, oamenii au pe unde trece.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `i face domnului consilier Pop Aurel o propunere s\
viziteze strada Covaci, str. Lipscani ca s\ vad\ ce `nseamn\ o ini]iativ\ privat\ care nu `ncurc\ pe nimeni.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ a auzit c\ Atelierul `mparte saci de ciment la
oameni dintr-o sponsorizare de la Carpacement, `ntreab\ dac\ este adev\rat `n ce baz\ se `mpart ace[ti
saci [i de ce?
O alt\ problem\ pe care o ridic\ domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion este legat\ de spa]iul
de la carmangerie, dore[te s\ vad\ [i dânsul actele pentru spa]iu [i cum a intrat `n posesia Magic Cartaxo.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune s\ fac\ cerere la Prim\rie s\-i dea aceste acte.
Domnul consilier Mădăran Constantin ridic\ problema indicatorului din fa]a magazinului
Comena, indicator ce `ngreuneaz\ activitatea acesteia deoarece cei care cump\r\ nu-[i pot parca ma[ina
din cauza acestui semn.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acolo este sta]ie de maxi - taxi [i conform prevederilor
legale nu este voie s\ opreasc\ ma[ina fiind interzis prin lege. Indicatorul acela a fost pus pentru a-i da
omului de `n]eles c\ nu are voie s\ fac\ sta]ie, cu excep]ia ma[inilor de aprovizionare a magazinului.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreb\: de ce nu [i a cump\r\torilor deoarece distan]a este
de 20 - 23 metri.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ dac\ ia acel semn de acolo, s\-l mute, aici unde s-a
deschis magazinul la Fritz, pentru c\ acolo se pot `ntâmpla accidente, magazinul este chiar `n strad\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ `n fa]a BCR sunt ma[ini clandestine, nu taxiuri, care
fac totu[i taximetrie.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ `n fa]a magazinului de la Fritz este un camion care
obtureaz\ toat\ vizibilitatea a luat leg\tura cu Maier [i probabil i-a dat amend\, dar situa]ia nu s-a
rezolvat, pentru c\ acest [ofer parcheaz\ `n continuare camionul acolo. Exist\ un regulament, pe care nu-l
respect\ nimeni, care prevede amenzi.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\, `n momentul când a vrut s\ dea oamenii care nu-[i fac
treaba afar\ consilierii au fost nemul]umi]i. Sunt [i oameni care ocolesc anumite situa]ii. Sunt situa]ii pe
care nu mai pot s\ le controlez. Cu taximetria ar trebui s\ se implice poli]ia na]ional\, garda.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ Poli]ia local\ are drept de control asupra celor
care parcheaz\ nelegal?
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ da.
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Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ la {coala de la {erb\ne[ti „ seara se adun\ ma[ini, se
bea, se intr\ `n curtea [colii. Este de p\rere c\ Poli]ia Local\ trebuie s\ intervin\ [i s\ rup\ acest focar, se
teme pentru copii.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ `ntreb\ dac\ ora[ul Pucioasa este
declarat ora[ sta]iune? Se spune c\ `n acest domeniu sunt 10 sta]iuni [i mai sunt `nc\ 5 cu documenta]ia
depus\ `n vederea aviz\rii. Nu [tie dac\ suntem [i noi. Termenul limit\ este sfâr[itul acestui an.
Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ ora[ul Pucioasa este sta]iune turistic\ de interes na]ional.
Exist\ Ordonan]a Guvernului nr. 119/2002 prin care se stabile[te c\ toate sta]iunile turistice de interes
na]ional s\ fie clasificate `n balneo [i climaterice. Pucioasa este sta]iune balneoclimateric\. Ca s\ ob]ii
clasificarea de sta]iune balneoclimateric\ trebuie `ntocmit\ o documenta]ie, care s\ fie aprobat\ de
Ministerul Turismului, prin Ministerul S\n\t\]ii trebuie pl\ti]i.
{tiu, spune domnul primar B\d\u D\nu], c\ am f\cut hot\râre, nu [tiu ce s-a mai `ntâmplat cu ea.
Aceast\ clasificare cost\ câteva sute de milioane. Sunt sta]iuni care [i-au f\cut cu banii Minsterului de
Turism, când era ministru doamna Udrea [i noi am r\mas s\ ne facem.
O alt\ problem\ ridicat\ de doamna consilier Ancuţa Adriana - pre[edinte de [edin]\ este cea
legat\ de zona din strada principal\ - drumul spre Br\ne[ti, por]iunea aceea de cine apar]ine, de la intrarea
principal\ pân\ la podul peste Ialomi]a. Teritorial apar]ine Pucioasei?
Este drum jude]ean, spune domnul primar B\d\u D\nu]. Spune c\ a avut o discu]ie cu domnul
Dinu de la Consiliul Jude]ean, acum 2 luni [i a spus c\ este prins `n modernizare chiar ast\zi l-a pus pe
domnul Hosszu s\ mai fac\ o sesizare la Consiliul Jude]ean, e drum jude]ean [i trebuie s\-l fac\ Consiliul
Jude]ean. ~n urm\ cu 2 ani a fost plombat pe banii Prim\riei.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ a discutat cu directorul Institutului de
Balneoclimatologie care i-a spus c\ `ntrega documenta]ie pentru sta]iunea balnear\ este depus\ prin
Ministerul S\n\t\]ii la Guvern, care va emite o hot\râre de guvern pân\ la sfâr[itul anului.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ Hot\rârea Consiliului Local prin care se solicit\
aprobarea statutului de sta]iune balnear\ a fost `naintat\ atât Ministerului S\n\t\]ii, cât [i Institutului de
Balneoclimatologie.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,
ANCU}A ADRIANA

~NTOCMIT
SECRETAR,
Jr. CATAN| ELENA
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