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 30.10.2014
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
Butc\ Drago[
Cîrstoiu Mihail
Cr\ciun Dorina
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihai
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Toma Vasile Gabriel
Veveriţă Gheorghe Ion

A fost absent\: domni[oara consilier Mircea Daniela Elena.
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena, care spune c\ din
consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei
[i-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 [i o supune la vot, fiind aprobat\ cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Apoi doamna secretar jr. Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului
Local Pucioasa din data de 25.09.2014. ~ntreab\ dac\ sunt observa]ii asupra acestui proces - verbal?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu a reg\sit `n procesul - verbal fraza `n care domnul primar l-a
amenin]at.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ nu a reg\sit a[a ceva pe caset\, dar va verifica.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu a amenin]at pe nimeni.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a fost amenin]at de domnul primar când ie[ea pe u[\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ o s\ verifice aceste aspecte. ~ntreab\ dac\ mai sunt [i alte
observa]ii. Nu mai sunt.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului Local
Pucioasa din data de 25.09.2014 [i acesta este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ”, o „ AB}INERE ” - domnul
consilier Butc\ Drago[ [i un vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Pop Aurel.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ ar fi trebuit s\ fie pre[edinte domni[oara consilier Mircea
Daniela Elena, care nu este prezent\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a observat c\ a crescut num\rul de consilieri independen]i.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ `n baza Ordonan]ei Guvernului nr. 55/2014 domnii
consilieri: Barbu Adrian, Butc\ Drago[ [i Gorgon Gheorghe Cosmin [i-au exprimat op]iunea de a deveni consilieri
independen]i.
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Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ aceast\ ordonan]\ prevede posibilitatea de a deveni
indepenedent sau doar pe aceea de a trece la un alt partid?!
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ ordonan]a spune c\ poate s\-[i exprime op]iunea, deci `n]elege
c\ orice op]iune.
Domni[oara consilier Iordănescu Victoria `ntreab\ dac\ mai exist\ USL?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ a[a au candidat, pe listele USL.
Domnul consilier Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ propune ca [edin]a s\ `nceap\ cu discutarea problemei
celor 2 cet\]eni prezen]i la [edin]\ Miculescu Petre [i St\tescu Sorin.
Consilierii locali sunt de acord cu aceast\ propunere.
Domnul St\tescu Sorin dore[te s\ [tie dac\ un consilier are un alt statut fa]\ de cet\]ean. Spune c\ domnul
Gorgon Gheorghe Cosmin a turnat beton pe domeniul public, pe firele de la RENEL [i nimeni nu se sesizeaz\?!
Spune c\ nu are aviz de la RENEL pentru aceste lucr\ri. ~n cazul lui, RENEL - ul a spus c\ 60 de cm.
stânga, dreapta nu se poate turna. Dore[te s\ [tie cum `n cazul lui Gorgon s-a putut.
Domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin spune c\ I. S. C. a venit, au retrimis la RENEL, RENEL - ul
a trimis `n[tiin]are [i acum urmeaz\ s\ dea verdictul.
Domnul St\tescu spune c\ prim\ria i-a dat aviz, f\r\ s\ aib\ aprobarea RENEL - ului, ceea ce nu este
corect. S-a turnat pe cablul de `nalt\ tensiune, beton, ceea ce nu este corect.
~ntreab\ dac\ poate s\ intre `n posesia documentelor care au stat la baza eliber\rii avizului.
Domnul consilier Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ `i comunic\ domnului St\tescu Sorin s\ fac\ cerere.
Mai spune c\ l-a `ntrebat pe domnul consilier dac\ pl\te[te tax\ de parcare [i acesta i-a spus c\ nu. De ce
nu pl\te[ti? l-a `ntrebat domnul St\tescu iar domnul Gorgon i-a r\spuns c\ de „ [mecher ”.
Domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin spune c\ l-a `ntrebat dac\ este „ [mecher ” [i el i-a r\spuns c\
da.
Domnul St\tescu `ntreab\ dac\ `ntre reclama direct\ [i cea indirect\ exist\ vreo diferen]\? Legea permite
s\ se pun\ haine pe strad\, oale, etc?! ~ntreab\ deac\ trebuie s\ pl\teasc\ sau nu toat\ lumea?! Spune c\ lumea `[i
scoate marfa `n fa]a magazinului, face o „ ]ig\nie ”, eu pl\tesc pentru c\ fac reclam\ la coafor, cei care `[i expun
marfa pe trotuar nu pl\tesc nimic. De ce? Pentru c\ [i ei fac reclam\. A `ntrebat acest lucru la biroul venituri [i
doamna Toma i-a spus c\ nu se pl\te[te pentru c\ nu exist\ legisla]ie `n acest sens.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cei care `[i expun marfa, o fac, de regul\, pe proprietatea lor,
pl\tesc numai dac\ ocup\ domeniul public, dac\ nu, nu pl\tesc. Pentru reclama de la coafor, pl\te[ti pentru c\ ]i-ai
pus un banner [i a[a prevede Codul Fiscal.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] precizeaz\ c\ cei care ocup\ domeniul public pl\tesc o tax\ de forfetare
pentru spa]iul pe care `l ocup\ de 11 lei/m2. Acolo, unde `[i pun hainele pe proprietate privat\ nu pl\tesc.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ `n func]ie de m\rimea bannerului, se stabile[te suma de plat\ pe
m2.
Domnul St\tescu spune c\ `n cazul lui Gorgon s-a `nc\lcat legea „ grav ”, s-au pus pavele pe cablul de
`nalt\ tensiune.
Domnul Miculescu Petre ridic\ probleme legate de canalizarea de la Diacone[ti. S-a stricat drumul la
Diacone[ti.
O alt\ problem\ este legat\ de racordul la ap\ pe strada unde locuie[te. Nimeni nu-i racordeaz\ la ap\.
Compania de ap\ le-a spus c\ trebuie s\ pl\teasc\ fiecare cet\]ean câte 600 lei.
Ridic\ problema legat\ de p\dure. Ocolul Silvic `[i mut\ borna [i intr\ `n proprietatea privat\ a persoanelor
fizice.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\-i dea `n judecat\, este un litigiu `ntre cele dou\ persoane dvs. [i
Ocolul Silvic, ce nu poate fi solu]ionat de noi.
Domnul Miculescu spune c\ ar trebui s\ ne intereseze pentru c\ pl\te[te impozit la Prim\ria Pucioasa.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu poate prim\ria interveni, trebuie s\-[i rezolve fiecare
problema.
Domnul Miculescu Petre `ntreab\ ce se va `ntâmpla cu conducta veche?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ exist\ sume de bani pentru schimbarea aceastei conducte, sume
ce nu sunt cuprinse `n bugetul local. ~n timp se vor cuprinde bani.
Domnul Miculescu Petre spune c\ ]evile sunt cump\rate de dânsul, dar nu poate schimba conducta pentru
c\ sunt lega]i [i al]ii, care nu vor s\-[i fac\ bran[amentele, nu o s\ le pl\tesc tot eu [i pe ale lor.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ trebuiesc unele ref\cute. Având `n vedere insisten]ele dvs., cu
siguran]\ se va rezolva problema cu prioritate.
Domnul St\tescu spune c\ a formulat o sesizare la Prim\rie [i i s-a dat un r\spuns nefavorabil: nimic din
ceea ce a sesizat nu se adevere[te, lucru neadev\rat, existau [i fotografii din care rezult\ c\ totul este adev\rat.
Domnul Vasile Stelian din ora[ul Pucioasa, str. Crizantemelor, nr. 14, a venit `n [edin]a Consiliului Local,
`n numele locuitorilor str\zii, cu precizarea c\ are 2 probleme: toaletarea pomilor de pe strada, este vorba de un
singur proprietar, care o proprietate destul de mare [i care refuz\ s\-[i toaleteze pomii [i nu mai pot trece ma[inile.
Nu putem t\ia noi pomii, se nume[te Trânti[ Ion.
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O alt\ problem\, `n multe campanii electorale li s-a spus c\ le asfalteaz\ strada [i nu s-a `ntâmplat nimic
pân\ `n prezent. {tiu c\ nu exist\ posibilitatea de asfaltare, dar, m\car ni[te / câteva ma[ini de piatr\ pot fi b\gate,
deoarece b\lte[te apa [i nu mai pot circula.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este vorba [i despre conducta de ap\.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor aferen]i
execu]iei bugetului local a U. A. T. Ora[ul Pucioasa `ncheiate la 30.09.2014 (conform Ordinului Ministrului de
Finan]e nr. 244/2651/2010). ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul 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 Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor aferen]i execu]iei bugetului local a U. A. T. Ora[ul Pucioasa `ncheiate la 30.09.2014 (conform
Ordinului Ministrului de Finan]e nr. 244/2651/2010) [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind revocarea Hot\rârii Consiliului
Local nr. 147/31.10.2013 cu privire la declararea ap. nr. 4, bl. C ANL, str. Stadionului drept locuin]\ de interven]ie
[i repartizarea acesteia ca locuin]\ din fondurile ANL. ”
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 Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind revocarea
Hot\rârii Consiliului Local nr. 147/31.10.2013 cu privire la declararea ap. nr. 4, bl. C ANL, str. Stadionului drept
locuin]\ de interven]ie [i repartizarea acesteia ca locuin]\ din fondurile ANL [i este aprobat cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind prelungirea declar\rii unei
locuin]e din fondul ANL [i anume ap. nr. 12, bl. D ANL, str. Stadionului drept locuin]\ de interven]ie [i
prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e domnului Damian Valeriu. ”
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\, cu men]iuna c\ este ultima dat\ când
prime[te aviz favorabil, contractul nu va mai fi prelungit decât pentru un an.
Domnul consilier Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea
declar\rii unei locuin]e din fondul ANL [i anume ap. nr. 12, bl. D ANL, str. Stadionului drept locuin]\ de
interven]ie [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e domnului Damian Valeriu [i este aprobat cu 13 voturi
„PENTRU”, 2 voturi „ ~MPOTRIV| ” (domnul consilier Mădăran Constantin [i domnul consilier Veveriţă
Gheorghe Ion) [i o „ AB}INERE ” (domni[oara consilier Iordănescu Victoria).
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ apreciaz\ aceast\ hot\râre ca fiind nelegal\ [i prezint\
obiec]iuni:
„ OBIEC}IUNI
la Hot\rârea Consiliului Local nr. 102/30.10.2014
privind: prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul ANL [i anume ap. 12, bl. D ANL, str. Stadionului drept
locuin]\ de interven]ie [i repartizarea acestei locuin]e domnului Damian Valeriu.
1. Hot\rârea Consiliului Local nr. 102/30.10.2014 este lipsit\ de temei legal.
Conform prevederilor art. 2, lit. „ e ” din Legea locuin]ei nr. 114/1996, republicat\ - „Locuin]a de
interven]ie este destinat\ caz\rii personalului unit\]ilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munc\,
`ndepline[te activit\]i sau func]ii ce necesit\ prezen]a permanent\ sau `n caz de urgen]\, `n cadrul unit\]ilor
economice”.
Locuin]a care i s-a repartizat domnului Damian Valeriu a fost declarat\ pentru o perioad\ de 12 luni
locuin]\ de interven]ie. Ea face parte din locuin]ele pentru tineri destinate `nchiriereii [i este construit\ prin
programul Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e.
„ Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele
derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor art. 6^1 alin. (4), se face după criterii stabilite
şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, cu
avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi,
respectiv, de prioritate în repartizarea locuinţelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri
temeinic justificate pot fi adaptate la situaţii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la
locuinţe şi numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.”
Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea `n aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind `nfiin]area Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e prevede `n art. 14, alin. (7)
c\ „ Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în
condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod
obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul
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Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care
preiau în administrare aceste locuinţe. ”
Repartizarea acestei locuin]e s-a f\cut cu nerespectarea acestor prevederi din Hot\rârea Guvernului nr.
962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, `n sensul c\ nu respect\ criteriile - cadru cuprinse `n anexa
11 la Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001 [i nici ordinea de prioritate stabilit\ prin Hot\rârea Consiliului Local nr.
17 din 04.03.2014 privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor pentru locuin]ele realizate `n cadrul
programului de construc]ii de locuin]e pentru tineri, destinate `nchirierii.”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune s\ se precizeze `n contract acest aspect, prelungire pentru
ultima dat\.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente
navetei cadrelor didactice. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul 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 Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice [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 transformarea `n cadrul U. A.
T. Ora[ul Pucioasa - Serviciul Poli]ia Local\ a func]iei publice ocupate de Savin C\t\lin {tefan de poli]ist local clasa III, grad superior `n func]ie public\ de poli]ist local clasa I, grad asistent, ca urmare a promov\rii `n clas\. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
transformarea `n cadrul U. A. T. Ora[ul Pucioasa - Serviciul Poli]ia Local\ a func]iei publice ocupate de Savin
C\t\lin {tefan de poli]ist local - clasa III, grad superior `n func]ie public\ de poli]ist local clasa I, grad asistent, ca
urmare a promov\rii `n clas\ [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 desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al ora[ului Pucioasa `n Comisia de Evaluare [i Asigurare a Calit\]ii la Gr\dini]a cu program
prelungit nr. 2 Pucioasa. ”
Doamna secretar jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local `n
Comisia de Evaluare [i Asigurare a Calit\]ii la Gr\dini]a cu program prelungit nr. 2 Pucioasa s-au f\cut buletine de
vot solicit\ s\ se fac\ propuneri fiind vorba de persoane, este vot secret obligatoriu.
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\ [i `l propune pe domnul consilier Toma
Vasile Gabriel s\ fac\ parte din aceast\ comisie.
Doamna viceprimar Ana Maria propune ca reprezentatnt al Consiliului Local `n Comisia de Evaluare [i
Asigurare a Calit\]ii la Gr\dini]a cu program prelungit nr. 2 Pucioasa s\ fie domnul consilier Butc\ Drago[.
Se tip\resc buletinele de vot cu numele celor doi propu[i. Se stabile[te ca modalitate de vot t\ierea cu o
linie orizontal\ a persoanei pe care nu doresc s-o voteze. Se stabile[te ca membri `n comisia de num\rare a voturilor
doamna consilier Burlan Filoftia, doamna consilier Ancuţa Adriana [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Se trece la vot. Dup\ exprimarea votului a rezultat 9 voturi „ PENTRU ”, pentru domnul consilier Butc\
Drago[, 6 voturi „ ~MPOTRIV| ” [i un vot „ NUL ”, iar pentru domnul consilier Toma Vasile Gabriel a rezultat 6
voturi „ PENTRU ”, 9 voturi „ ~MPOTRIV| ” [i un vot „ NUL ”, rezult\ deci, reprezentantul Consiliului Local `n
Comisia de Evaluare [i Asigurare a Calit\]ii la Gr\dini]a cu program prelungit nr. 2 Pucioasa este domnul consilier
Butc\ Drago[, astfel cum rezult\ din procesul - verbal al comisiei de num\rare.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe
anul 2014. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\.
Domnul consilier Pop Aurel prezint\ adresa de la Finan]e cu privire la plafonul maxim de cheltuieli de
personal pentru `nv\]\mânt.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2014 [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 aprobarea sus]inerii financiare a
deplas\rii unei delega]ii din ora[ul Pucioasa cu ocazia anivers\rii Hramului ora[ului Vadul lui Vod\. ”
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Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu majoritate de voturi, domnul consilier Pop Aurel 1 vot
„~MPOTRIV|”.
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\.
Domnul consilier Pop Aurel spune, c\ având `n vedere faptul c\ 2 ani de zile, au venit delega]ii din
str\in\tate, din Moldova [i domnul primar jr. B\d\u D\nu], nu a vrut s\ onoreze cu prezen]a delega]iile, cei care
vor merge, nu a[ vrea s\ fie `ntr-o situa]ie jenant\, care s-ar putea s\ aib\ acela[i comportament, s\ nu fie b\gat\ `n
seam\ de primarul ora[ului, având `n vedere c\ aceast\ rela]ie s\ nu ne ajute, s-ar putea s\ ne afecteze [i pe noi.
Datorit\ acestui fapt, eu consider c\ nu ar trebui s\ trimite]i nicio delega]ie a ora[ului `n Republica Moldova, la
Vadul lui Vod\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena, consider\ c\ nu ar fi politicos s\ nu trimitem o delega]ie din Pucioasa,
`n condi]iile `n care domnul primar din Republica Moldova a trimis chiar 2 invita]i [i a [i sunat ast\zi de diminea]\,
personal, s\ `ntrebe de ce nu r\spundem la aceast\ invita]ie. Dac\-i r\spundem c\ nu merge nimeni de la Pucioasa
`n condi]iile `n care acolo este o manifestare importan\, grandioas\, spun ei, nu este corect, dup\ p\rerea mea. Este
probabil s\ se inaugureze [i Centrul Cultural din Vadul lu Vod\, o realizare foarte important\ pentru ei. {i de
diminea]\ când a sunat a spus c\ a[teapt\, neap\rat, o delega]ie de la Pucioasa.
Domnul consilier Butc\ Drago[ `ntreab\ dac\ a vorbit `n numele primarului din Republica Moldova, când
a spus c\ nu a fost primit cu ospitalitate?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu, vorbe[te `n nume personal, nu `n numele domnului primar din
Republica Moldova.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\, poate domnul primar a avut problemele lui de nu a fost
prezent.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu i se pare corect s\ invi]i pe cineva acas\ la tine, tu s\ pleci, s\-i
la[i ceva de mâncare, de b\ut. Dvs. v-a]i sim]i bine?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\, poate domnul primar a avut alte activit\]i.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\-[i dore[te ca delega]ia care merge acolo, s\ se simt\ bine.
Domnul consilier Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
sus]inerii financiare a deplas\rii unei delega]ii din ora[ul Pucioasa cu ocazia anivers\rii Hramului ora[ului Vadul
lui Vod\ [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Delega]ia va fi format\ din: doamna consilier Burlan Filoftia, doamna consilier Ancuţa Adriana, domnul
consilier Gorgon Gheorghe Cosmin, doamna consilier Cr\ciun Dorina, domnul consilier Barbu Adrian [i [oferul.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
institu]iilor publice finan]ate din venituri proprii [i subven]ii (Spitalul Or\[enesc Pucioasa) pe anul 2014. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul 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 Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului institu]iilor publice finan]ate din venituri proprii [i subven]ii (Spitalul Or\[enesc Pucioasa) pe anul 2014
[i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului S.C.
SCUP S.R.L. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ acest proiect de hot\râre, având aviz nefavorabil, intr\ pe
ordinea de zi?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ legea nu condi]ioneaz\ decât existen]a avizului, nu conteaz\
dac\ acest aviz este favorabil sau nefavorabil. Urmeaz\ ca, `n plen, Consiliul Local s\ aprobe sau s\ resping\ acest
proiect de hot\râre.
Domnul consilier Mădăran Constantin, spune c\ `n expunerea de motive [i `n referat, apare doar un extras
din lege - art. 10, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 26/2014.
~ntrebare: `n care din aceste situa]ii suntem de proced\m la rectificarea bugetului SCUP?
Domnul director Butc\ Ioan Doru spune c\ Ordonan]a Guvernului nr. 26/2013 se refer\ tocmai la
societ\]ile comerciale la care statul sau UAT-urile sunt asocia]i unici sau ac]ionari majoritari la art. 10, alin. (2)
- a) dep\[irea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prev\zu]i la alin. (1), lit. a), cu
respectarea obiectivelor de politic\ salarial\ stabilit\ prin legea anual\ a bugetului de stat [i a prevederilor art. 9,
alin. (3). A[a cum a-]i observat din materialele prezentate, am m\rit [i num\rul de salaria]i.
Domnul consilier Mădăran Constantin, spune c\ dac\ ne referim la salaria]i, atunci se modific\ plafonul de
salarii, cheltuieli cu salariile.
Domnul director Butc\ Ioan Doru spune c\ nu a fost nevoie s\ majoreze plafonul de cheltuieli cu salariile
pentru c\ ne-am `ncadrat. Bugetul r\mâne cel aprobat ini]ial cu privire la nr. de personal.
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Domnul consilier Mădăran Constantin, spune c\ erau cu totul [i cu total alte criterii de modificare,
rectificare a bugetului, fondurile de cheltuieli sunt foarte alambicate `n sensul c\ materialele, sunt cuprinse cu
piesele de schimb, cu materialele sunt cuprinse la gr\mad\, `n loc s\ fie defalcate pe capitole. Eu a[ propune ca `n
momentul `n care vom face conturi analitice, pentru fiecare materiale, de ex.: nisipul este material de dez\pezire, `n
viitorii ani vom [ti cât am cheltuit cu nisipul, cu motorina, vom [ti de unde s\ plec\m. Atâta timp cât, acestea sunt
grupate mai multe capitole `ntr-o singur\ cheltuial\, vreau s\ [tiu din ea cât a `nsemnat nisipul, cât motorina.
Domnul director spune c\ la pct. 35 din anex\ intr\ strict piesele de schimb, la pct. 37 intr\ strict
cheltuielile cu combustibilul. Noi structura o avem conform legii - Ordinul 2300/2013 privind structura [i
cuantumul bugetului de cheltuieli. Am f\cut acest lucru [i la recomandarea Cur]ii de Conturi, care ne-a spus s\
modific\m structura.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ bugetul se poate verifica [i din conturi de furnizori, fiecare ce a
furnizat.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ vede acelea[i cheltuieli `n 3 - 4 capitole, nu a citit decât
ceea ce i-a pus la dispozi]ie domnul Butc\.
Domnul consilier Pop Aurel - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului S.C. SCUP S.R.L. [i este aprobat cu 10 voturi „ PENTRU ”, 2 voturi „ ~MPOTRIV| ” (domnul consilier
Mădăran Constantin [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion) [i 4 „ AB}INERI ” (domnul consilier Cîrstoiu
Mihail, domnul consilier Pop Aurel, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, domnul consilier Toma Vasile
Gabriel).
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu [tie de ce nu voteaz\ consilierii locali.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ observa]iile domnului consilier Mădăran Constantin sunt
pertinente.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul Mădăran Constantin ar trebui s\ fac\ scris [i s\
formul\m r\spuns la orice `ntrebare. Comisiile trebuie s\ se ]in\ la momentul oportun, la timp, s\ participe to]i
consilierii, dar [i directorul SCUP, contabilul, doamna director economic S`rboiu Adirana.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\, noi consilierii locali, suntem `ndrept\]i]i s\ punem `ntreb\ri.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu este corect s\ ne leg\m de orice, dac\ bugetul este f\cut cum
spune legea sau cum a prev\zut Curtea de Conturi, nu `n]elege de ce este scandal pe aceast\ tem\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ proiectul de hot\râre a fost aprobat, fiind votat de majoritatea
consilierilor `n func]ie a[a cum prevede legea, 10 voturi „ PENTRU ”, 2 voturi „ ~MPOTRIV| ” (domnul consilier
Mădăran Constantin [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion) [i 4 „ AB}INERI ” (domnul consilier Cîrstoiu
Mihail, domnul consilier Pop Aurel, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, domnul consilier Toma Vasile
Gabriel)
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ nu este corect ca [i cheltuielile materiale s\ cuprind\ [i
cheltuieli cu piesele de schimb [i combustibilul.
Domnul director Butc\ Ioan Doru spune c\ aceasta este structura bugetului. Acela[i lucru spune [i doamna
contabil. Spune c\ a respectat structura bugetului prev\zut de lege.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ a crezut c\ aceste lucruri s-au rezolvat `n comisie, dar observ\ c\
nu este a[a.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, probabil, se dore[te s\ se insinueze c\ se face altceva.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ cei de la SCUP [tiu cât consum\ un utilaj, [i a[a ar fi trebuit s\
calculeze - ex. 10 l/km. dac\ merg normal, dac\ „ `l forjez” - probabil 12 l/km.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-au f\cut reduceri la consumul de carburan]i de când sunt la
societate, au mers cu ele pe strad\ ca s\ rezolv\m problema consumului.
Domnul director Butc\ Ioan Doru spune c\ luna urm\toare vom veni `n Consiliul Local cu discu]ii legate
de s\r\ri]\.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ vine de la [edin]a consiliului de administra]ie de la liceu,
biblioteca este `ntr-o stare deplorabil\ sunt mii de volume de c\r]i, cu care nu orice [col\ se poate l\uda, se pot
deteriora, sunt `ntr-un spa]iu total necorespunz\tor. Nemul]umirea liceului este legat\ [i de faptul c\ de[i au avut
bani, cu aprobarea I. S. J. Dâmbovi]a a trebuit s\ dea bani la grupul industrial care nu a avut bani de salarii. Cu
pu]in efort poate reu[im s\ prindem `n buget cheltuieli pentru repara]ii, cu pu]in efort se pot rezolva probleme
legate de aceast\ bibliotec\.
O alt\ problem\ este legat\ de accidentul care s-a `ntâmplat la {coala 2. Lâng\ mine era bunica copilului [i
am v\zut cum s-a `ntâmplat nenorocirea cu acea feti]\, care de o lun\ poate este `n com\, fiind asfalt, tenta]ia este s\
s\ se mearg\ cu 100 Km./or\. Sunt indicatoare care arat\ viteza de 30 Km./or\. Solicit\ s\ se fac\ o adres\ c\tre
poli]ie, pentru a lua m\suri pentru respectarea indicatorilor de vitez\. Dac\ s-ar da 2, 3, 5 amenzi, numeni nu ar mai
circula cu vitez\. Acea feti]\ a coborât din autobuz, acesta a plecat, copilul nu a traversat nici prin fa]\, nici prin
spate, bunica era pe trotuar, a venit acest om a trântit-o [i a r\mas `n com\. Cred c\ avea 80 Km. la or\, acum este
`n com\ la Spitalul „ Bagdasar Arseni ”. Poli]ia spune c\ a trecut copilul prin loc nepermis, nu este nicio zebr\ pe
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drum, pentru c\ nu s-au terminat lucr\rile. A doua explica]ie a acelui [ofer a fost aceea c\ nu a v\zut limitarea de
vitez\. E foarte adev\rat, c\ pus la baza coastei, nu se vede, probabil ar trebui pus la intrarea pe strad\.
Mai spune c\ acest\ ma[in\ a fost reparat\ pe trotuar [i a venit s\ fac\ probe pe [osea [i a[a s-a `ntâmplat
nenorocirea.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ar trebui puse indicatoare de reducere a vitezei `n toat\
Pucioasa.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ aceea[i problem\ este [i la Glodeni, la gar\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ toate aceste indicatoare, limitatoare de vitez\ sunt prinse `n
proiect, la momentul la care se finalizeaz\ proiectul vor fi puse, toate, a[a cum sunt prev\zute. Se va cere avizul
poli]iei.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ a[a cum se cunoa[te avem o coleg\ grav bolnav\, exist\ un cont
deschis pe numele ei, presupune s\ doneze indemniza]ia pe o lun\ fiecare consilier, este vorba de Dana Mircea, cu
care to]i am interac]ionat `ntr-un fel sau altul. O s\ rog colegii de la liceu, spune doamna viceprimar Ana Maria, s\
ne pun\ la dispozi]ie acest cont.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ se poate vira aceast\ sum\ direct `n contul respectiv?
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ la nivelul {colii nr. 1 s-au strâns bani pentru colega
noastr\, o s\ strângem bani [i pentru acest copil nefericit, care este elev al [colii. Problema este, spune domnul
director, c\ transportul [colar `n ora[ul nostru las\ de dorit, se desf\[oar\ foarte greu, sunt 181 de copii, numai la
[coala noastr\, care zilnic trebuiesc du[i [i adu[i `napoi. De la {erb\ne[ti, Bela se urc\ tot felul de persoane care nu
au leg\tur\ cu transportul [colar, iar copii stau `nghesui]i sau `mbrânci]i [i oricând se pot `ntâmpla alte accidente.
{oferii au un vocabular [i un comportament mai pu]in elevat, dar cei care se urc\ `n ma[in\ stau pe b\nci,
iar copii stau `n picioare. Sunt 87 de copii la clasa preg\titoare [i aproape `n fiecare zi vin p\rin]ii s\ reclame acest
lucru. Copilul de la clasa preg\titoare are 6 ani `mbrâncit de fel de fel de oameni. Pucioasa este un caz unic la nivel
jude]ean, deoarece sunt foarte mul]i copii c\rora trebuie s\ le asigure transportul. ~n alte localit\]i au 5 copii [i un
microbuz [i lucrurile s-au rezolvat.
La `nceputul acestei luni a `nceput reabilitarea [i la nivelul [colii Mihai Viteazul, b\ie]ii sunt acolo,
termenul este de 5 luni [i ar dori s\ aduc\ la cuno[tin]\ domnului primar [i Consiliului Local s\ facem `n a[a fel `n
cât s\ nu cumva s\ oprim c\ldura `n acest\ iarn\, s\ schimb\m radiatoarele, p\rin]ii vor fi foarte sup\ra]i dac\ la
jum\tatea iernii copii lor vor sta pe frig. Trebuie g\sit\ o solu]ie, s\ nu plec\m urechea la anumite solu]ii pe care nu
le-a `ncercat nimeni [i n-au s\ fie viabile orice constructor am spune c\ ar putea rezolva `nc\lzirea la [coala Mihai
Viteazul `n 2 s\pt\mâni `nseamn\ c\ minte. Vacan]a de s\rb\tori, are chiar multe s\rb\tori. Sunt 16 s\li de clas\, 4
laboratoare, 7 cabinete, 3 holuri, 60 mp nu au cum s\ fac\ aceast\ instala]ie `n aceast\ vacan]\.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ se etajeaz\ aceast\ cl\dire sau se schimb\ acoperi[ul?
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ au g\sit o solu]ie, deoarece noul acoperi[ este mai sus
decât cel existent, nu au decopertat, lucreaz\ a[a acum. Nu am avut probleme `n acest sens.
Domnul consilier Pop Aurel spune s\ se aib\ grij\ s\ nu se ajung\ ca la [coala nr. 4.
~ntreab\, legat de transportul [colar, de ce nu se pune pe microbuzele [colare un banner „ interzis
persoanelor str\ine ”, pentru c\ [i [oferul este pus `n dificultate, pentru c\ are prieteni, rude, p\rin]i, ori dac\ v\d
acest anun] nu se mai urc\.
Domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin spune c\ persoanele adulte se urc\ cu acordul [oferului, care
`i a[teapt\ s\ se urce. A discutat cu domnul Enescu, i-am explicat situa]ia, le-a explicat [i [oferilor, dar nimic nu s-a
schimbat. {oferii procedeaz\ la fel. Dac\ exist\ contract [i `n contract scrie c\ transport\ elevi, de ce s\ ia [i adul]i?
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ cei care vin pentru demol\ri, s\ se aib\ `n vedere
ajutorarea unor persoane.
Propune s\ se fac\ o adres\ la Crucea Ro[ie pentru ajutorarea Danei Mircea.
Doamna viceprimar Ana Maria spune c\ s-a discutat cu Crucea Ro[ie, singura problem\ este c\ nu
coopereaz\ Dana Mircea, pentru c\ aici avem nevoie de acte medicale.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail propune s\ se supun\ la vot propunerea de a vira banii consilierilor locali
`n contul Danei Mircea.
Propunerea este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ interven]ia domnului consilier Grosu Gabriel Mihai este
acuzatoare, `ntr-o anumit\ m\sur\. Este adev\rat ceea ce s-a `ntâmplat cu acest copil. ~nso]itorul de ma[in\ trebuie
s\ fie un cadru didactic. S-a f\cut coresponden]\ cu directorul Nord Trans, `n care i-am spus c\ nu are voie [oferul
s\ ia alte persoane. S-a f\cut un calcul `n maniera `n care ma[inile nu mergeau cu copii `n picioare. Dac\ mai este
nevoie supliment\m ma[inile pentru ca to]i copii s\ stea jos. {oferul nu are voie s\ ia alte persoane `n aceste
microbuze. Este o m\sur\ pe care trebuie s-o rezolva]i dvs. cu cadrele didactice, care trebuie s\ `nso]easc\ copii `n
aceste ma[ini. Aceste cadre didactice `nso]itoare ne pot spune situa]ia pe rutele unde sunt cazuri `n care copii stau `n
picioare [i este nevoie s\ supliment\m num\rul de microbuze. Este o „ z\p\ceal\ ” cu copii acum, având `n vedere
situa]ia creat\ cu [coala nr. 4. Suntem printre pu]inele prim\rii care avem `nchiriate microbuze pentru transportul
[colar, pentru c\ mare parte din ele, de la stat, au fost date `n mediul rural, probabil „ se plimb\ Iuga cu ele ”. A
cerut ma[ini [i nu ni s-au dat. Concep]ia [oferilor, probabil c\ este aceasta, o s\ `ncerc\m s\ rezolv\m problemele,
s\ corect\m ceea ce se `ntâmpl\. Legat de `nc\lzirea de la [coala nr. 1, proiectul nu poate fi pus `n pericol, trebuie
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s\ g\sim o modalitate s\ rezolv\m problema cu `nc\lzirea, pentru c\ pierdem banii. Am discutat cu constructorul,
care a spus c\ poate face aceast\ `nc\lzire `n vacan]a de iarn\, se poate face chiar [i `ntr-o s\pt\mân\. Este o
chestiune care trebuie rezolvat\. Spune c\ s-a discutat cu ei [i au spus c\ pot rezolva aceast\ problem\. Materiale
din demol\ri sunt multe cereri, care vor fi aduse `n Consiliul Local, pentru a fi aprobate.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu pavelele care sunt luate de pe trotuar?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ o parte sunt la atelier, o parte ... nu [tiu exact.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a v\zut pavele `n cur]ile oamenilor! Au fost date cu acordul dvs?!
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu a dat aviz pentru a le lua oamenii. Ce s-a putut strânge, sunt
jos la atelier. Unde s-au mai reg\sit prin cur]i, sunt `n cur]i.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ de ce Compania de Ap\ a t\iat asfaltul pe str. T. Vladimirescu?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ exist\ o mare problem\ cu Compania de Ap\, s-a `nceput s\ se
umple conducta nou\ cu mare greutate, ei nu rezolv\ legarea pe conducta nou\. Vor fi date amenzi, pentru c\ [i-au
b\tut joc [i Compania de Ap\ [i al]ii. Trebuie f\cut\ racordarea cet\]enilor care doresc [i pot fi racorda]i la
conducta nou\. Depinde de ei s\ spele instala]ia de ap\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\, Compania de Ap\ pe ultimele 3 luni i-a `nc\rcat factura de
ap\, la Centrul Medical Diamed, cu o cantitate enorm\ de ap\ meteo. Poate se g\se[te o solu]ie pentru toate firmele
din ora[ul Pucioasa, pentru c\ nu i se pare corect ca problemele financiare ale acestei companii s\ fie transferate pe
spinarea agen]ilor economici. Mi-a venit factur\ cu ap\ rece menajer\ cu 6 m 3, ap\ meteo cu 60 m3, tarifat\ la
acela[i pre] 3,49 lei. Am refuzat s-o pl\tesc pe considerentul c\ pe str. M. Eminescu nu exist\ sistem de gaig\re,
colectare ap\ meteo, le-am respins-o [i pe a doua [i am primit o notificare c\ m\ d\ `n judecat\. La sugestia
domnului primar am pl\tit par]ial prin banc\, apa rece [i canalizarea [i acum o s\-i dau eu `n judecat\. Poate se va
ini]ia un proiect de hot\râre `n acest sens [i va fi rezolvat\ problema, deoarece nu peste tot `n ora[ul Pucioasa exist\
sistem de colectare a apei meteo. Mai mult decât atât, agen]ii economici de la parterul blocului nu pl\tesc [i aici se
face o discriminare `ntre persoanele fizice [i persoanele juridice.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ [i la persoane fizice se `ncarc\ factura, lunar d\ citirea, de
exemplu - 12 m3, dar trebuie s\ pl\teasc\ 14 m3.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ exist\ un contract economic `ntre dou\ persoane.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,

POP AUREL

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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