UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL|
ORA{UL PUCIOASA
Str. Fântânelor, Nr. 7, ora[ul Pucioasa, jude]ul Dâmbovi]a
Telefon: 0245/232.277, Fax: 0245/760.484
E-mail: info@primpuc.ro

SECRETAR
PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 25.09.2014
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa,
Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ana Maria
Ancuţa Adriana
Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Burlan Filoftia
Cîrstoiu Mihail
Cr\ciun Dorina
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihai
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Mircea Daniela Elena
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Toma Vasile Gabriel
Veveriţă Gheorghe Ion

A fost absent: domnul consilier Butc\ Drago[
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena, care spune c\ prin
dispozi]ia domnului primar nr. 659/19.09.2014 consilierii locali au fost convoca]i `n [edin]\ ordinar\ pentru ast\zi
25.09.2014 [i a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei, `l roag\ pe
domnul primar jr. B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi. Spune c\ se impune suplimentarea ordinii de zi cu
proiectul de hot\râre privind necesitatea aprob\rii `ncheierea unui ACORD DE PARTENERIAT `ntre U. A. T.
Ora[ul Pucioasa [i C. S. Sport Team Bucure[ti, având ca obiectiv „ Parteneriat de colaborare educa]ional\, social,
sportiv ” prin realizarea proiectului pilot „ {anse egale pentru to]i copii ”, proiect de hot\râre care are avizele
comisiilor de specialitate.
Ordinea de zi, incvlusiv suplimentarea ordinii de zi este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Dup\ aprobarea ordinii de zi domnul primar jr. B\d\u D\nu] d\ cuvântul doamnei secretar jr. Catan\
Elena s\ supun\ la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului Local Pucioasa din data de 28.08.2014.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ `n dosarul de [edin]\ au fost puse la dispozi]ia consilierilor trei
procese - verbale: procesul - verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului Local Pucioasa din data de 31.07.2014,
procesul - verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului Local Pucioasa din data de 28.08.2014 [i procesul - verbal al
[edin]ei de `ndat\ a Consiliului Local Pucioasa din data de 04.09.2014.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului Local
Pucioasa din data de 31.07.2014. ~ntreab\ dac\ sunt observa]ii asupra acestui proces - verbal? Nu sunt. Procesul verbal este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Apoi `ntreab\ dac\ sunt observa]ii asupra procesului - verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului Local
Pucioasa din data de 28.08.2014?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n procesul - verbal s-a consemnat despre por]ile de la intrarea `n
Parc c\ sunt ni[te por]i rectangulare, de[i sunt din ]eav\ rectangular\, din panouri bordurate, nu „ obturate ”. Nu
mai sunt alte observa]ii.
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Procesul - verbal este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi, cu observa]iile f\cute de
Domnul consilier Pop Aurel.
Supune la vot procesul - verbal al [edin]ei de `ndat\ a Consiliului Local Pucioasa din data de 04.09.2014.
Nu sunt observa]ii. Este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ are `n fa]\ o adres\ de la Bikexpert, adresat\ Consiliului Local
prin care mul]ume[te Consiliului Local pentru aportul acordat pentru desf\[urarea concursului din 14.09.2014.
D\ citire adresei `n totalitate.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Mădăran Constantin.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ preia conducerea [edin]ei.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
Spitalului Or\[enesc Pucioasa. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena 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 Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune, c\ repet\ ce a spus [i `n comisie, c\ se bucur\ c\ a v\zut acest\
organigram\ [i sper\ ca de la anul s\ nu mai fie `nchis\ sec]ia de ginecologie 30 de zile.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ acesta este chiar organigrama Spitalului sau aceasta este
pentru Consiliul Local?! Nu exist\ niciun num\r de personal.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ aceasta este forma agreat\ de minister.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ar fi dorit num\rul de personal pentru fiecare compartiment
(medic, asistent, auxiliar).
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ exist\ un normativ cu personalul, pe care dac\ Consiliul Local
`l solicit\ va fi pus la dispozi]ie.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena `ntreab\ dac\ se solicit\ un stat de func]ii?
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu, dorea s\ [tie num\rul de personal pentru fiecare
compartiment din cadrul acestei organigrame.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la [edin]a urm\toare s\ se prezinte un stat de func]ii.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ [tie c\ orice spital „ din ]ara asta are 2 manageri - unul
care conduce spitalul [i altul care conduce medicii. ”
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ nu exist\ acest lucru nic\ieri: exist\ un singur manager care
conduce spitalul, care poate avea orice studii superioare [i directorul medical. Exist\ un comitet care conduce
spitalul format din 3 persoane: managerul, directorul financiar - contabil [i directorul medical. Managerul este unul
singur, care poate avea orice fel de studii dup\ Legea nr. 95/2006 - medii, preot, profesor, etc.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail apreciaz\ c\ aceast\ acest\ no]iune „ manager ” este impropriu.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei Spitalului Or\[enesc Pucioasa [i este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ”, 1 vot
„~MPOTRIV|” - domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
termenului ini]ial al contractelor de concesiune cu nr. 19024/17.11.2004, nr. 18968/ 17.11.2004 [i nr.
18789/17.11.2004 pe o perioad\ egal\ cu jum\tate din durata ini]ial\ [i `nlocuirea titularului Popescu Gabriel la
contractul nr. 18789/17.11.2004 cu Toma Mariana. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena 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 Mădăran Constantin spune c\ `n anul 2013 (martie 2013) s-a luat o hot\râre de majorare
a redeven]ei pentru garajele care aveau contracte de concesiune, legal, prin `ncheierea unui act adi]ional `nsu[it de
ambele p\r]i. Am votat o hot\râre [i pentru echitate [i uniformitate a contractelor, adic\ s-au prelungit pe 3 ani.
Aceste contracte se prelungesc pe 5 ani. Ar fi bine ca aceste contracte s\ se uniformizeze.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ nu a `n]eles ce dore[te domnul consilier Mădăran Constantin.
~ntâmpl\tor unul dintre garaje este al meu [i dup\ ce s-a adoptat acea hot\râre `n luna martie 2013, s-a
`ncheiat acte adi]ionale la contracte [i pl\tim o redeven]\ majorat\, la fel cu ceilal]i - 120 lei.
~ntreab\ dac\ se refer\ la termen.
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Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ ar trebui prelungite pe o perioad\ mai scurt\, `n a[a fel s\
se uniformizeze.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ prin lege, cei care au contracte de concesiune, beneficiaz\ de
prelungire, o singur\ dat\, pentru 1/2 din perioada ini]ial\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea prelungirii termenului ini]ial al contractelor de concesiune cu nr. 19024/17.11.2004, nr. 18968/
17.11.2004 [i nr. 18789/17.11.2004 pe o perioad\ egal\ cu jum\tate din durata ini]ial\ [i `nlocuirea titularului
Popescu Gabriel la contractul nr. 18789/17.11.2004 cu Toma Mariana [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”[i o
„ AB}INERE ” - domnul consilier Mădăran Constantin.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2014. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena 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 spune c\ readuce `n discu]ie o propunere f\cut\ la o rectificare
anterioar\ [i anume a se avea `n vedere s\ se aloce o sum\ de bani pentru lucr\rile de la capela din cimitirul din
centru, capel\ care este `n construc]ie, s\ d\m enoria[ilor din ora[ o mân\ de ajutor, aceasta a fost p\rerea
majoritar\ a consilierilor locali [i s-a discutat ca la o urm\toare rectificare s\-i ajut\m. Biserica prin contribu]iile
proprii a reu[it, s\ strâng\ o sum\ de bani, important\, dar p\rintele Iulian mi-a spus c\ aceast\ sum\ va fi dirijat\
pentru pictarea acestei capele, `[i dore[te foarte tare ca lucrurile s\ fie finalizate pân\ `n prim\vara anului urm\tor.
Intrând `n iarn\, lucr\rile trebuiesc, totu[i, terminate, iar capela urmeaz\ a fi `nchis\, `i trebuie central\, u[i.
Propune s\ se aib\ `n vedere acest\ rug\minte pentru a finaliza aceast\ capel\ având `n vedere legisla]ia european\,
care prevede obligativitatea existen]ei acestei capele [i persoanele decedate s\ fie duse `n aceste capele. Exist\ o
propunere, domnul primar a fost prezent la [edin]a comisiei sociale, unde s-a discutat [i acest aspect, poate de la
bunuri [i servicii, lucr\ri `n continuare s\ lu\m 10 mii lei [i s\-i d\m pentru capel\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ vede c\ se cere suma de 20 mii lei la {coala nr. 3 pentru repara]ii
sanitare, zugr\veli, repara]ii plafon. ~mi pun `ntrebarea ce repara]ii facem la {coala nr. 4? Am fost la {coala nr. 4 [i
am r\mas surprins de cum arat\ aceasta: nu s-au aliniat geamurile de la etajul 2, geamurile de la etajul 2 sunt mai
mici, sunt puse. ~[i pune `ntrebarea de ce nu s-a respectat configura]ia extern\?! Am `n]eles c\ s-a deteriorat
parchetul [i anumite obiecte de mobilier din [coal\. De ce constructoul nu a protejat mobilierul existent?!
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul consilier Pop Aurel discut\ pe lâng\ proiectul de
hot\râre, aceste discu]ii se pot face la diverse.
Spune c\ sumele alocate sunt pentru {coala nr. 3, dar pentru c\ aceasta nu are personalitate juridic\,
cheltuielile s-au trecut pe {coala nr. 4. Se amenajeaz\ aceste chestiuni la {coala nr. 3, pentru c\ nu s-au putut
remedia anumite deficien]e la {coala nr. 4.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ banii aloca]i str\zilor sunt insuficien]i [i ca atare nu putem lua de
aici [i duce la capel\. Sunt sume de bani care nu pot fi duse pe investi]ii, nu este doamna S`rboiu Adriana aici s\ ne
spun\ dac\-i putem duce sau nu. Bani pentru biserici s-au alocat `n fiecare an.
Biserica din centru [tie c\ are `n cont o sum\ important\ de bani [i nu `n]elege de ce nu folosesc ace[ti bani
[i vin [i cer de la noi când ar putea folosi ace[ti bani. Nu `n]eleg de ce nu-i cheltuie[te s\ cumpere geamuri.
Probabil vom g\si o sum\ de bani s-o aloc\m pe pictur\. Banii pe care-i avem la dispozi]ie nu ne ajung. Anul
viitor, probabil, vom avea o sum\ mic\ de bani pe investi]ii. Trebuie s\ le termin\m. Trebuie s\ d\m ceva bani [i la
biseric\, dar, totodat\ trebuie s\ fim aten]i cum `i cheltuim. Probabil, voi propune, cu alt prilej, s\ sprijinim
biserica. {tiu, `ns\, c\ au bani [i m\ `ntreb de ce nu-i cheltuie. Pe parcurs, probabil, vor fi ajuta]i [i de noi: nu se pot
aloca bani acum [i s\ r\mânem cu gropile pe strad\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ dânsul a ajutat biserica din {erb\ne[ti.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ preotul de la {erb\ne[ti, a cerut [i el ajutor pentru achizi]ionarea
unei centrale, dar nu am g\sit posibilitatea s\-l ajut\m, [i-a g\sit ceva sponsori, probabil o s\-i d\m [i noi ceva. La
Diacone[ti, chiar nu au bani, s\ vedem dac\ vom g\si ceva bani s\-i d\m [i lui, s\-l ajut\m.
Suma care este repartizat\ SCUP-ului este din taxa special\ [i dac\ dvs. vre]i s\ umbla]i la taxa special\
este problema dvs., dar aceasta nu poate fi utilizat\ `n alt\ parte, este vorba de taxa special\ de salubrizare.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2014 [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”[i 1 vot „ ~MPOTRIV| ” domnul consilier Popa Constantin Tiberiu [i un absent `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
func]ionare al „ Bazei sportive din Parcul Centrel (Parcul Independen]ei) Pucioasa. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena 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 sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
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Domnul consilier Pop Aurel spune c\-[i aduce aminte c\ s-a stabilit s\ fie gratuit pentru copii pân\ la 14
ani, `ntre 8 - 13, iar acum a observat c\ `n acest regulament apar „ beneficiarii ”. Oare, copii pân\ la 14 ani vor reu[i
s\ beneficieze de aceast\ gratuitate?!
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ sunt la [coal\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n acest interval nu este nimeni acolo, la SCUP. Adul]ii se duc
seara.
Domnul director spune c\ diminea]a nu este nimeni acolo. Spuen c\ au cump\rat, fileu, rachete, o s\ l\s\m
un nr. de telefon.
Nu mai sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de func]ionare al „ Bazei sportive din Parcul Centrel (Parcul Independen]ei) 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 modificarea [i completarea art.
1 din Hot\rârea Consiliului Local nr. 85/28.08.2014 privind aprobarea complet\rii Anexei 2 la Hot\rârea
Consiliului Local nr. 54/28.03.2013 având ca obiect tarifele pentru activit\]ile specifice serviciului public de
administrare a domeniului public [i privat de interes local al ora[ului Pucioasa. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena 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 sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea [i completarea art. 1 din Hot\rârea Consiliului Local nr. 85/28.08.2014 privind aprobarea complet\rii
Anexei 2 la Hot\rârea Consiliului Local nr. 54/28.03.2013 având ca obiect tarifele pentru activit\]ile specifice
serviciului public de administrare a domeniului public [i privat de interes local al ora[ului Pucioasa [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 modificarea [i completarea art.
3 din Hot\rârea Consiliului Local nr. 80/28.08.2014 privind aprobarea taxei de utilizare a toaletei publice din Pia]a
Central\ a ora[ului Pucioasa. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion ridic\ din nou problema celor care vând `n pia]\ [i a propus s\ li
se fac\ o reducere. ~ntreab\ cine r\spunde de WC-ul public?
Domnul director spune c\ `ncas\rile se fac pe U. A. T. Ora[ul Pucioasa, iar salaria]ii sunt angaja]ii acestei
societ\]i.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ `ncas\rile sunt foarte mici.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ foarte pu]ini sunt produc\tori, restul sunt societ\]i comerciale,
care trebuie s\ pl\teasc\. Sunt WC-uri moderne, trebuie s\ existe aceste WC-uri, chiar dac\ nu se scot cu
cheltuielile.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea [i completarea art. 3 din Hot\rârea Consiliului Local nr. 80/28.08.2014 privind aprobarea taxei de
utilizare a toaletei publice din Pia]a Central\ a ora[ului Pucioasa [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”[i o
„ AB}INERE ” - domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumei
de 70 mii lei `ntre Colegiul Na]ional Nicolae Titulescu [i Liceul Tehnologic Pucioasa. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea redistribuirii sumei de 70 mii lei `ntre Colegiul Na]ional Nicolae Titulescu [i Liceul Tehnologic
Pucioasa [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece peste punctul 8 al ordinii de zi - fiind l\sat la urm\.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind revocarea Hot\rârii Consiliului
Local nr. 129/26.09.2013 , Hot\rârii Consiliului Local nr. 112/22.08.2013 , Hot\rârii Consiliului Local nr.
128/26.09.2013 [i Hot\rârii Consiliului Local nr. 146/31.10.2013 , cu privire la declararea ap. nr. 10 bl. D ANL,
str. Stadionului, ap. nr. 17, bl. 2 ANL, str. Rândunelelor [i ap. nr. 14, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor drept locuin]e
de interven]ie [i repartizarea acestora ca locuin]e din fondurile ANL, conform Anexei prezentei hot\râri. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale spune c\ a solicitat doamnei
secretar lista cu punctajul la zi [i `n dreptul celor care urmau s\ primeasc\ apare - nu au confirmat [i prin c\dere s-a
ajuns la cei c\rora li se repartizeaz\ aceste locuin]e, ast\zi.
Nu mai sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
revocarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 129/26.09.2013 , Hot\rârii Consiliului Local nr. 112/22.08.2013 ,
Hot\rârii Consiliului Local nr. 128/26.09.2013 [i Hot\rârii Consiliului Local nr. 146/31.10.2013 , cu privire la
declararea ap. nr. 10 bl. D ANL, str. Stadionului, ap. nr. 17, bl. 2 ANL, str. Rândunelelor [i ap. nr. 14, bl. 3 ANL,
str. Rândunelelor drept locuin]e de interven]ie [i repartizarea acestora ca locuin]e din fondurile ANL, conform
Anexei prezentei hot\râri [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuin]e
realizate `n cadrul programului de construc]ii de locuin]e pentru tineri destinate `nchirierii [i anume ap. nr. 13, bl.
ANL, str. Stadionului, ap. nr. 3, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor [i ap. nr. 20, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
repartizarea unor locuin]e realizate `n cadrul programului de construc]ii de locuin]e pentru tineri destinate
`nchirierii [i anume ap. nr. 13, bl. ANL, str. Stadionului, ap. nr. 3, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor [i ap. nr. 20, bl. 3
ANL, str. Rândunelelor [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. - Plan
Urbanistic de Detaliu - consolidare [i reabilitare imobil existent S+p+1E amplasament situat `n ora[ul Pucioasa,
Aleea Ardealului , nr. 26. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobare P.U.D. - Plan Urbanistic de Detaliu - consolidare [i reabilitare imobil existent S+p+1E amplasament situat
`n ora[ul Pucioasa, Aleea Ardealului , nr. 26 [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 transformarea `n cadrul U. A.
T. Ora[ul Pucioasa - compartiment cadastru a func]iei publice vacante de consilier clasa I grad superior `n func]ie
public\ vacant\ de conslier clasa I, grad principal. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena 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.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
transformarea `n cadrul U. A. T. Ora[ul Pucioasa - compartiment cadastru a func]iei publice vacante de consilier
clasa I grad superior `n func]ie public\ vacant\ de conslier clasa I, grad principal [i este aprobat cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind necesitatea aprob\rii `ncheierii
unui ACORD DE PARTENERIAT `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i C. S. Sport Team Bucure[ti, având ca obiectiv
„ Parteneriat de colaborare educa]ional\, social, sportiv ” prin realizarea proiectului pilot „ {anse egale pentru to]i
copii ”. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena 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.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
necesitatea aprob\rii `ncheierii unui ACORD DE PARTENERIAT `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i C. S. Sport
Team Bucure[ti, având ca obiectiv „ Parteneriat de colaborare educa]ional\, social, sportiv ” prin realizarea
proiectului pilot „ {anse egale pentru to]i copii ” [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Informare privind cheltuielile pentru achizi]ionarea
autovehiculelor din Germania de c\tre S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice S.C.U.P. S.R.L. ”
Domnul director Butc\ Doru spune c\ s-au achizi]ionat 2 Mercedes Benz - autogunoiere [i un UNIMOG,
informarea cu cheltuielile este la dosar.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce erau necesare 2 autogunoiere?
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Domnul director Butc\ Doru spune c\ A.N.R.S.C.-ul nu ne acrediteaz\ dac\ nu avem 2 autogunoiere.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ cât de vechi sunt aceste utilaje, ce an de fabrica]ie au?
Gunoierele, spune domnul director Butc\ Doru, sunt din 2003 [i 2002, unimog - ul este din 2005, s\r\ri]a
din 2005 iar plugul de z\pad\ din 2012.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ este vorba de 10 ani, 12 ani [i 14 ani, `[i pune `ntrebarea utilajele pe
care le-am luat `[i vor face datoria sau va fi nevoie s\ le repar\m mereu, pentru a func]iona, s\ fie o cheltuial\
permanent\ vis - à - vis de vechimea pe care o au.
Domnul director Butc\ Doru spune c\ lucrurile nu vor sta a[a, dar ca s\ le cumperi de noi, costau foarte
mult. Nu[tie care sunt pre]urile la unele noi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ au venit „ pe picioare ” din Germania, 2 000 de km. nu au avut
probleme.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ problema lor va fi piesele de schimb.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este posibil s\ fie probleme de `ntre]inere, dar exist\
reprezentan]\ `n România, pân\ la urm\ banii vor fi problema, trebuie s\ g\sim [i banii necesari pentru a rezolva
acest\ problem\. ~n leg\tur\ cu licen]ierea, vrem s\ rezolv\m atât problema serviciului de administrare a
domeniului public [i privat - partea stradal\, la care trebuie licen]\ [i nu avem. De asemenea, vrem s\ prelu\m
contractele de la agen]ii din ora[ul Pcioasa, având `n vedere c\ prevederile metodologice cu privire la salubrizare d\
posibilitate agen]ilor economici s\ aib\ contracte separate cu operatorul licen]iat. Atâta timp cât nu avem licen]\, nu
putem presta activitatea. O s\ vin [i cu alte propuneri pentru a rezolva aceast\ problem\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ având `n vedere complexitatea acestor ma[ini, consider\ c\ trebuie s\
avem ni[te [oferi experimenta]i care s\ le conduc\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ ace[ti [oferi le-au adus din Germania.
~n [edin]a urm\toare, o s\ solicit\m Ministerului Transporturilor s\ ne dea `n administrare drumul na]ional,
a[a cum este la municipiu, pentru c\ numai noi ne ocup\m de acest drum. Proiectele pe care vrem s\ le derul\m
`nseamn\: peisagistic\, iluminat public, tram\ pietonal\, investi]ii pe care ar trebui s\ le facem pe domeniul statului
[i nu cret c\ne aprob\ cineva. Am purtat discu]ii deja la nivel de secretar de stat, o s\ discut\m [i cu consultan]a [i
vom vedea ce putem face, iar noi avem obliga]ia s\ cerem s\ rezolv\m acest\ problem\. La solicitarea noastr\, au
venit anul acesta [i au plombat câteva gropi. Am discutat [i despre centura ocolitoare, este aprobat, inclusiv studiul
tehnic, sunt aprobate, sunt la nivel de minister au r\mas 7 localit\]i din 12. ~n campania electoral\, poate g\sim pe
cineva s\ ne ajute cu ocolitoarea?.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
La [edin]\ este prezent\ [i doamna Com\nescu care spune c\ `n anul 1988 a cump\rat o proprietate `n
{erb\ne[ti. Solicit\ sprijin pentru eliberarea unui drum de servitute, pe care nu are acces, s\ ajung\la proprietate.
Drumul este plin de gunoaie [i `nchis de Popescu zis Ghenade.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ trebuie verificat dac\ apar]ine domeniului public sau privat al U.
A. T. Ora[ul Pucioasa este problema noastr\, dac\ nu este al nostru, atunci nu este problema noastr\, e a dvs. cu
vecinii.
Doamna Com\nescu spune c\, atunci când a cump\rat terenul, exista un drum care ducea pân\ la Baraj,
acum nu mai exist\, iar oamenii care merg la pescuit nu mai trec pe acolo pentru c\ drumul este `nchis. Spune c\
sunt [i flori puse pe acest drum.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va merge reprezentantul nostru [i vom vedea ce se `ntâmpl\: [tie
c\ la un moment dat a fost de acord s\ se `nchid\ acel drum pentru c\ se aruncau gunoaie, dar nu cu faptul de a
`mpiedica pe cineva s\ treac\ pe el.
Vom lua m\suri [i vom vedea ce se `ntâmpl\, ve-]i primi un r\spuns de la noi. S\ mearg\ domnul Hosszu,
domnul Maier [i domnul M\nica [i s\ m\ informeze, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu].
Doamna Epuraru - str. Morilor, spune c\ cei care au b\gat gaze, au f\cut scurgere spre curtea casei unde
locuie[te, `n loc s-o fac\ spre strad\. I s-a d\râmat beciul, col]ul la cas\, a mai fost la prim\rie [i a informat - pe
doamna viceprimar, pe domnul Hosszu. Spune c\ e [i un miros urât acolo.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ o s\ vin\ cineva acolo, s\ verifice [i o s\ remediem tot ceea ce se
poate.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ miroase acolo, urât, pentru c\ unii cet\]eni sunt lega]i direct la
canal, nu au canaliz\ri proprii.
Doamna Epuraru spune c\ mai sunt [i alte familii acolo,
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ vom vedea ce este acolo - domnul Hosszu [i o s\ vedem ce
putem rezolva.
Doamna Epuraru spune c\ are probleme de când s-au b\gat gazele.
Domnul {erban spune c\ a venit cu o plângere, ca [i `n [edin]a trecut\, pentru c\ nu a fost racordat la noua
conduct\ pentru ap\.
La [edin]a trecut\ mi s-a r\spuns c\ `ntr-o s\pt\mân\ se racordeaz\, adic\ se rezolv\ problema. Au trecut 2
s\pt\mâni, domnul Hosszu [i domnul G`mbu]\ au sunat la doamna dr. Ionescu [i i-au cerut voie unde s\-mi pun\
mie conducta de ap\. De la locul unde spune c\ pot s\ m\ leg eu [i pân\ la limita de proprietate sunt 8 m., acolo
spune c\ este robinetul meu, dar cet\]eanul `n fa]a c\ruia este robinetul nu are altul [i o s\ spun\ c\ este al lui.
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La [edin]a de luna trecut\ am promis c\ o s\ rezolv\m problema [i am rezolvat-o: am montat robinetul
pentru domnul {erban pentru c\ ceilal]i nu au cerut-o. Este montat pe acel drum de servitute, spune domnul ing.
Hosszu Mihail.
Domnul {erban spune c\ este drum de servitute de 100 de ani, doamna dr. Ionescu a preluat 1 000 mp. de
la N\stase [i 1 000 mp. eu de la Cuza Mih\lcescu.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ ce vrea?
Domnul {erban spune c\ vrea s\ fie racordat la ap\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va fi racordat la ap\. De la limita de proprietate, faci ceva [i `[i
tragi ap\.
Domnul {erban `ntreab\ dac\-[i trage singur apa?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n momentul `n care vrea s\-[i rezolve problema cu apa, vorbim
cu Compania de Ap\ [i rezolv\m problema. Cred c\ singura problem\ a dvs. este s\ ave]i ap\ `n curte.
Domnul {erban spune c\ robinetul de unde se poate lega este montat la 8 m., `n fa]a vecinului, nu `n fa]a
propriet\]ii sale.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ noi vom rezolva problema s\ aib\ ap\.
Domnul {erban spune c\ altor vecini le-au tras ap\ la limita propriet\]ii.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, acolo, acas\ unde st\ are ap\, nu are ap\ la garaj.
Domnul {erban spune c\, dore[te, ca `nainte s\ se asfalteze [oseaua, s\ bage ap\.
Domnul {erban spune c\ a fost `ntrebat de c\tre domnul dr. B\descu care sunt membrii comisiei locale de
fond funciar?
R\spunde c\ i-a ar\tat domnului doctor care sunt membrii.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pe Radu Cosmin nu avem decât 2 benzi - str\zi, alt teren nu
avem. Terenul pe care spui c\ este al dumitale, era al nostru. Cred c\ trebuie s\ l\sa]i deoparte aceste discu]ii [i s\
v\ `mp\ca]i. Nu aveai dreptul la acel teren, pentru c\ pe el ai pl\tit chirie. Ai luat autoriza]ie pentru garaj [i l-ai
f\cut `n alt\ parte decât locul unde ai primit autoriza]ie. Ar trebui s\ te `mpaci cu doamna dr. Ionescu. Terenul nu
apar]ine ora[ului Pucioasa, va stabili instan]a al cui este, nu este al nostru.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ dac\ a discutat cu doamna dr. Ionescu s\-l lase s\ treac\?
Domnul {erban `ntreab\: unde s\ treac\ la proprietatea lui?! A fost proprietar acolo din 1969.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ de ce nu a luat terenul pân\ la stâlp?
Domnul {erban spune c\ nu a trecut-o pentru c\ era a ora[ului.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul {erban are dreptul la acces, dar nu pe aceast\ cale, ci pe
alt\ cale.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ trebuie g\sit\ o cale de `mp\care.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acel teren a fost `ntotdeauna al spitalului.
Doamna consilier Ancuţa Adriana `l `ntreab\ pe domnul {erban dac\ [i-a mutat por]ile sau calea de acces
`n afara suprafe]ei cump\rate doamna dr. Ionescu?
Ce a determinat-o pe doamna dr. s\ monteze acea barier\? ~ntreab\ dac\ este proprietar pe terenul vecin cu
doamna din 1969? Spune c\ este posibil s\ se creeze o confuzie, poate sunte]i proprietar pe terenul de acas\, de
unde ave]i casa din 1969?! Unde este pus\ bariera, sunte]i proprietar din 2 000.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ doamna dr. este proprietar pe terenul unde a pus bariera?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ nu noi putem rezolva aceast\ problem\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pe acea bucat\ de teren unde este pus\ bariera nu este st\pân
nimeni. Ori este al lor, ori este a domnului {erban. Doamna Ionescu produce probe c\ este al ei, cale de acces este
amenajat\ de doamna dr. Ionescu.
Doamna consilier Ancuţa Adriana `ntreab\ cum s-a ajuns aici? pentru c\ [tie c\ erau `ntr-o bun\ vecin\tate.
Cum s-a ajuns aici?
Domnul {erban spune c\ i-a spus doamna dr. Ionescu c\ vrea terenul lui.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ nu crede ce spune domnul {erban. Ce s\ fac\ cu acest teren?
De ce nu spune]i ce a determinat montarea acestei bariere?
Domnul {erban spune c\ nu are nici o aprobare, a[a spune Inspectoratul de Stat `n Construc]ii.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu avea nevoie de autoriza]ie. Domnul {erban crede c\ e terenul
prim\riei, dar nu este al nostru spune domnul primar jr. B\d\u D\nu].
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ exist\ un dosar pe data de 15.10.2014.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ situa]ia va fi l\murit\ de instan]\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ doamna Ionescu `[i revendic\ terenul cu actele pe care le are, iar
domnul {erban spune c\ e al nostru, dar noi nu-l avem `n inventar. Dac\ terenul va fi al ei, a[a va stabili instan]a,
domnul {erban are dreptul s\ cear\ servitute pentru c\ nu ai cum s\ ajungi altfel la teren.
Domnul Popescu `ntreab\ dac\ avem WC public?
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ avem la pia]\ - 1 leu intrarea.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este un WC modern [i pentru persoane cu dizabilit\]i.
Domnul Popescu `ntreab\ dac\ mai este la gr\dina de var\?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este proprietate privat\.
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O alt\ problem\ - cine controleaz\ [i cine ia `n primire lucrarea pe variant\?
~n pia]\ [i pe variant\ trec ma[inile, `n pia]\, spune domnul Popescu, m-a dat o ma[in\ jos. Dore[te s\ [tie
cine a propus tax\ pe iluminat, pe salubrizare, pentru c\ nu m\tur\ nimeni. A v\zut o singur\ dat\ m\tur\toarea `n
gard la bl. 20. Nu pl\te[te aceast\ tax\ pentru c\ nu s-a dat cu m\tura `n ora[. Lumina n-o pl\te[te pentru c\ nu iese
noaptea. Nu pl\te[te nici taxa pe pompieri voluntari, pentru c\ ei sunt pl\ti]i la locul de munc\. Unde se duc ace[ti
bani?
Domnul Popescu spune când dvs. a-]i luat `n primire primul mandat, nu exista parcare de ma[ini `n pia]\.
M-a dat jos ma[ina [i mi-a rupt cârja. Adreseaz\ rug\mintea s\ scoat\ ma[inile din pia]\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul Popescu are dreptate, dar nu avem un paln de circula]ie
`n ora[. ~ntreab\ pe domnul Popescu, dac\ s-a construit vreun bloc `n ora[? Nu am mai primit bani de la ANL,
spune domnul primar jr. B\d\u D\nu]. Am ref\cut Studiul de Fezabilitate, dar nu avem bani s\ facem aceste
locuin]e.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ când se termin\ centura?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ la sfâr[itul lunii.
Domnul Popescu este `ndrumat s\ mearg\ la Spital s\-i dea o pereche de cârje.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a ridicat problema [colii - s-a schimbat configura]ia [colii, cu
construc]ia care s-a ata[at. O alt\ problem\ spune c\ a `n]eles c\ s-au produs ni[te stric\ciuni la {coala nr. 4, pentru
c\ nu s-a protejat construc]ia veche, prin construc]ia nou\ care se face. A[a m-au informat p\rin]ii unor copii c\ s-a
stricat parchetul [i mobilierul din clase. O alt\ problem\ având `n vedere c\ elevii acestei [coli, sunt elevi mici, ar
trebui ca microbuzele s\-i duc\.
Domnul director spune c\ a[a se procedeaz\ - `i ia microbuzul de la {coala nr. 4 [i-i duce la {coala nr. 3,
liceul tehnologic sau Gr\dini]a nr. 2.
~n continuare, domnul consilier Pop Aurel ridic\ problema por]ilor [i a gardului. Din punct de vedere al
materialelor, cantit\]ile sunt corecte. Suma la care se ridic\ era 20 mil., din deviz se ridic\ la 28 mil. Aici intr\
nisip, pietri[, piatr\.
F\când un calcul: 28 mil. sunt materialele, iar 60 mil. pân\ la 88 mil. cât s-au pl\tit pentru poart\ este
manoper\. Dac\ `mp\r]i]i aceast\ manoper\ la salariul de 1 200 lei/muncitor rezult\ rezult\ c\ la acest\ poart\ au
muncit 5 muncitori o lun\ de zile. ~mi face impresia c\ sunt foarte umflate aceste pre]uri. Mergând pe aceast\
logic\, dac\ mergem la reabilitarea V\ii Negre sau a monumentului, `nseamn\ c\ am dat `n acest an 202 405 mii
lei, 30% sunt materiale, iar restul este manoper\. Ve-]i vedea c\ au r\mas 937 mii lei, ceea ce `nseamn\ c\ 114
muncitori au lucrat la acest monument.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ domnul consilier Pop Aurel ia `n calcul numai manopera, dar
pe nic\ieri manopera nu dep\[e[te 40%.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul consilier Pop Aurel s\ fac\ scris ce dore[te [i i se va
pune la dispozi]ie materialele.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ face o compara]ie cu serviciul public - când noi cump\ram materiale
[i pl\team muncitorii, cheltuielile erau mult mai mici, ori aceast\ societate este foarte scump\. Ne plângeam c\ nu
avem bani s\ ]inem atelierul, dar avem, acum, bani s\ pl\tim toate aceste chestiuni c\tre SCUP.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu lucreaz\ nimeni incorect, avem devize, sunt vizate de
speciali[ti.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ [i-a spus o p\rere, este vorba de banii publici [i cred c\ am acest
drept. La aceast\ lucrare particip\: pietrar, zugrav, betonist I, betonist II, dulgher, la un gard, adic\. Ce au f\cut to]i
ace[ti oameni? A-]i stricat [i stâlpul de piatr\. De ce nu l-a]i reparat? Spune]i c\ a-]i f\cut cofraje, unde?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul consilier Pop Aurel s\ vizeze devizele.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu va mai vota nimic pân\ nu vede devizele. Sunt 12 m. de gard
din ]eav\ rectangular\. A-]i dat 88 mii lei pe o poart\?
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

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

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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