CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 26.10.2006, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Pucioasa, ce s-a desfăşurat în sala de şedinţe şi la care au participat următorii
consilieri:
1.Boboc Cezar
2.Bădău Dănuţ
3.Chiran Marcel
4.Diaconescu Dragomir Cezar Ion
5.Diaconescu Mihail
6.Giurescu Angelica
7.Florescu Ovidiu
8.Nicolaescu Gheorghe
9.Păduraru Victor
10.Pop Aurel
11.Popescu Corneliu Dan
12.Roşu Elena
13.Stoleru Constantin
14.Teliceanu Floarea
15.Trandafir Dorel Ioan
16.Voicu Mihail
A fost absentă domnişoara consilier Mircea Daniela Elena.
Secretarul oraşului Pucioasa - d-na Catană Elena - spune că din consultarea
condicii de prezenţă reiese că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru
desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local şi-l roagă pe domnul primar Mircea
Simion să prezinte ordinea de zi.
Domnul primar îl prezintă pe domnul subcomisar al Poliţiei oraşului Pucioasa Adrian Antofie, care spune câteva cuvinte despre activitatea sa şi îşi arată
disponibilitatea faţă de consilieri.
Domnul Diaconescu Dragomir îi atrage atenţia domnului subcomisar că nu face
deosebire între infractor şi cetăţeanul cinstit, plecând de la întâlnirea cu domnia sa cu un
gust amar. Domnul subcomisar îi spune să se prezinte la biroul dumnealui pentru discuţii.
Domnul primar Mircea Simion spune că prin dispoziţia nr.2152/20.10.2006 s-a
procedat la convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în şedinţă ordinară pentru
data de 26.10.2006.
Prezintă ordinea de zi şi aceasta este supusă la vot, fiind aprobată cu unanimitate
de voturi în forma prezentată.
Apoi supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din
data de 28.09.2006 şi întreabă dacă sunt observaţii la modul în care a fost întocmit
acesta sau propuneri de modificări.

Domnul consilier Păduraru Victor spune că în legătură cu punctul 12 proiectul de
hotărâre s-a adoptat cu mutarea chioşcului, iar în procesul verbal nu este consemnat
acest lucru. O altă problemă ridicată este în legătură cu proiectul cu Beneton unde s-a
dispus lărgirea drumului, dar care nu s-a făcut nici în acest moment. Cei de la urbanism
trebuiau să rezolve acest lucru. Alte observaţii nu mai sunt, procesul verbal se supune la
vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi cu observaţiile propuse.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Pop Aurel.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea Protocolului de înfrăţire între oraşul Pucioasa şi localitatea Vadul lui Vodă –
Republica Moldova”.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei pentru administraţie publică
locală, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Protocolului de înfrăţire între oraşul Pucioasa şi localitatea Vadul lui
Vodă – Republica Moldova” şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii.”
Domnul Diaconescu Mihail prezintă avizul comisiei economice, şi anume:
comisia dă aviz favorabil.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii” şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea cuantumului veniturilor provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc
cantitativ bunurile cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiei în vederea aplicării Legii nr.416/2001, modificată şi completată prin
Legea nr.115/2006 şi H.G. nr.1010/2006”.
Domnul primar dă curs celor scrise în proiect pentru o mai bună înţelegere.
Domnul consilier Pop Aurel spune că dacă se analizează în profunzime s-ar da
mult mai puţine ajutoare sociale familiilor. Mai complicat va fi comisiei de ajutor social
care trebuie să facă investigaţii la fiecare caz în parte.
Domnul consilier Păduraru Victor spune că art.3 în legătură cu cei plecaţi în
străinătate este nedrept, plata ajutorului social încetând pentru întreaga familie. Nu cred
că este corect să sufere cei rămaşi în ţară, iar dacă este trecut prin consiliul local atunci
este la latitudinea noastră să putem completa, modifica.
Domnul consilier Pop Aurel spune că ar însemna ca cineva să se ducă în
străinătate să verifice cât câştigă acea persoană.
Domnul consilier Trandafir Dorel precizează că în completare la art.3 şi domniei
sale i se pare un pic exagerată modalitatea în care este formulat articolul, în fond noi nu

trebuie să facem decât să constatăm starea materială a persoanei respective şi dacă se
încadrează sau nu la ajutor social, că are sau nu are pe cineva în străinătate nu este
relevant. Poate să fie o familie de 10 persoane care să fie întreţinută prin trimiterea a 200,
300 de euro, iar dacă împărţim banii la 10 persoane abia ajung pentru un minim strict
necesar. Mai spune că referitor la lista de obiecte necesare este stupefiat, dar ca să
figureze video sau dvd nu i se pare un obiect de strictă necesitate. Dacă un om a ajuns în
pragul solicitării unui ajutor social este destul de ciudat ca cei de sus să fi gândit ca acel
om să aibă nevoie de atâtea aparate pentru divertisment. Totuşi problema vieţii lui nu
este divertismentul. În Suedia în anul 1992 se punea următoarea condiţie: dacă ai
televizor color nu primeşti ajutor social.
Domnul consilier Nicolaescu Gheorghe soseşte.
Domnul consilier Păduraru Victor nu înţelege de ce în lista cu obiecte necesare
apare drujba.
Domnul primar spune că legiuitorul a vrut acest lucru, scrie în lege.
Domnul consilier Popescu Corneliu sugerează ca la art.3 să se treacă cu analiză
de la caz la caz.
Doamna secretar Catană Elena spune că la art.14, alin.3 se precizează că se face
o anchetă socială de către serviciul de asistenţă socială unde se pot utiliza şi informaţii de
la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială a membrilor din gospodăria
celui care a solicitat ajutor social.
Domnul consilier Trandafir Dorel spune că să se facă o completare în proiectul de
hotărâre cu posibilitatea de a adăuga la lista de obiecte de strictă necesitate sau la cele cu
potenţial aducătoare de venit prin comisia socială a consiliului local, adică să se prevadă
într-un articol suplimentar ca sarcină pentru această comisie.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.
Domnul Păduraru Victor prezintă avizul comisiei pentru protecţie socială, şi
anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre
privind aprobarea cuantumului veniturilor provenite din valorificarea bunurilor ce
depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate
pentru nevoile familiei în vederea aplicării Legii nr.416/2001, modificată şi completată
prin Legea nr.115/2006 şi H.G. nr.1010/2006” şi acesta este aprobat cu 14 voturi pentru
şi unul împotrivă – Giurescu Angelica - cu amendamentul propus.
Domnul consilier Bădău Dănuţ soseşte.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale a
imobilului teren şi construcţie situat în str.Stadionului, în care funcţionează Centrul
Stomatologic Pucioasa, în vederea restituirii”.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei pentru administraţie pubică,
prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.
Domnul consilier Bădău Dănuţ spune să fie respectate art.16 şi art.19 din Legea
nr.247/2005.

Doamna secretar Catană Elena răspunde că restituirea se va face cu sarcină, în
sensul că proprietarul este obligat să menţină contractele de închiriere care sunt la acest
moment încheiate cu Spitalul Orăşenesc Pucioasa de către medicii stomatologi şi cu
restituirea unei sume de bani care se ridică la 341.625.000 lei, însemnând investiţiile pe
care le-a făcut statul român pentru finalizarea construcţiei, iar art.19 nu este aplicabil în
acest caz.
Domnul consilier Diaconescu Mihail spune că s-a extins clădirea în partea cu
grădiniţa.
Nu mai sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităţii administrativ
teritoriale a imobilului teren şi construcţie situat în str.Stadionului, în care funcţionează
Centrul Stomatologic Pucioasa, în vederea restituirii” şi acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
transformarea postului de referent buget din cadrul compartimentului buget
contabilitate în post de inspector în urma promovării în clasă după absolvirea unei
forme de învăţământ superior de lungă durată”.
Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei pentru învăţământ, sport, turism,
protecţie socială, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei,
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre
privind transformarea postului de referent buget din cadrul compartimentului buget
contabilitate în post de inspector în urma promovării în clasă după absolvirea unei forme
de învăţământ superior de lungă durată” şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi
în forma prezentată .
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului propriu de specialitate al
primarului oraşului Pucioasa”.
Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei pentru învăţământ, sport, turism,
protecţie socială, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei,
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre

privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului propriu de specialitate al
primarului oraşului Pucioasa” şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
suplimentarea organigramei şi angajarea în cadrul Serviciului public – Atelier prestări
servicii pentru comunitate unui număr de 15 muncitori necalificaţi şi aprobarea
programului de lucrări ce vor fi executate de şomerii angajaţi prin convenţia încheiată
conform art.78 din Legea nr.76/2006”.
Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei pentru protecţie socială, prezintă
avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei,
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre
privind suplimentarea organigramei şi angajarea în cadrul Serviciului public – Atelier
prestări servicii pentru comunitate unui număr de 15 muncitori necalificaţi şi aprobarea
programului de lucrări ce vor fi executate de şomerii angajaţi prin convenţia încheiată
conform art.78 din Legea nr.76/2006”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi în
forma prezentată.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării serviciului de iluminat public al
oraşului Pucioasa”.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei,
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu 4 voturi pentru şi unul
împotrivă.
Domnul consilier Bădău Dănuţ spune că legea prevede două posibilităţi de
înfiinţare a acestui serviciu şi de asemenea nu s-a putut demonstra eficienţa acestei
propuneri care vine după o modernizare şi dotare consistentă a iluminatului public în
Pucioasa.
Domnul Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Popescu Corneliu precizează că este de acord dacă este în
favoarea cetăţeanului şi este o treabă bună pentru oraşul nostru, dar dacă nu cumva este
mai bine să se facă aici de către noi, decât să vină un privat să facă lucrul acesta.
Domnul primar răspunde că ideea externalizării acestei activităţi are la bază
eficienţa economică. Chiar dacă s-a investit un miliard de lei pentru zona centrală, se
doreşte ca oraşul să arate în toate zonele ca în zona centrală, iar ceea ce s-a realizat nu se
va mai schimba încă o dată. Scopul final este acela să dovedească prin studiul pe care-l
realizează şi prin eficienţa acestei activităţi că se reduce cu cel puţin 30% consumul de

energie electrică. Prin reducerea consumului de energie electrică trebuie acoperită
investiţia care se face.
Domnul consilier Florescu Ovidiu spune că la această licitaţie va trebui foarte
mare grijă avută în întocmirea caietului de sarcini şi mai ales a clauzelor prevăzute.
Domnul consilier Stoleru Constantin spune că operatorul trebuie să fie licenţiat
din anul 2007 şi va fi foarte greu.
Domnul consilier Pop Aurel precizează că trebuie un aparat de specialitate, ceea
ce primăria nu are, iar ca să formezi un aparat de specialitate cu toate aprobările este
foarte greu, dacă nu chiar imposibil.
Domnul consilier Bădău Dănuţ crede că e vorba numai de un singur operator şi
nu este imposibil să se creeze un astfel de aparat de specialitate.
Domnul primar răspunde că nu putem obţine licenţă.
Domnul consilier Trandafir Dorel înţelege din cele spuse că există frica creşterii
cheltuielilor. Creşterea este obiectivă, iar scopul este tot eficienţa economică şi poate fi
atins. Eficienţa nu înseamnă neapărat să plătim o factură mai mică luna viitoare, ci poate
fi eficienţă în calitate.
Domnul consilier Păduraru Victor este de părere că discuţiile sunt privind
consecinţele. Cel care va prelua acest serviciu vine cu banii lui. Noi nu avem bani în
buget pentru acest serviciu. Bugetul primăriei nu poate suporta o nouă investiţie.
Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre
privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării serviciului de iluminat
public al oraşului Pucioasa, acesta fiind aprobat cu 15 voturi pentru şi unul împotrivă –
Bădău Dănuţ.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind
scoaterea la licitaţie în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de 48,00 m.p. situat în
Pucioasa, str.C.Olănescu nr.33”.
Domnul Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei,
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu 4 voturi pentru şi unul
împotrivă.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Bădău Dănuţ consideră ca nelegală propunerea având în vedere
că drumul de acces la Grupul Şcolar Pucioasa este unul de interes public şi nu privat şi
de asemenea lăţimea drumului nu mai corespunde standardelor privind dimensiunile
actuale.
Domnul consilier Boboc Cezar spune că trebuie modificată suprafaţa din 48 m.p.
în 45 m.p., conform planului de amplasament refăcut.
Domnul consilier Trandafir Dorel spune că nu are nimic împotrivă să i se acorde
această suprafaţă, dar fiind vorba de intrarea într-o zonă de interes public i se pare prea
mare suprafaţa. Diferenţa de 3 m.p. care reiese din a doua propunere nu prea se
suprapune cu ceea ce s-a discutat.

Domnul primar spune că dacă există dubii ar trebui amânat proiectul de hotărâre.
Domnul Păduraru Victor spune că este cel de al treilea proiect de acest gen.
Biroul de urbanism atunci când acordă autorizaţia să analizeze situaţia respectivă şi să
pună în vedere că trebuie respectată pentru a nu se mai întinde pe domeniul public.
Domnul consilier Trandafir Dorel spune că ar trebui ca pe schiţa respectivă să fie
figurată şi zona de asfalt, zona carosabilă pentru o înţelegere mai clară.
Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel propune amânarea proiectului de
hotărâre şi punerea lui pe ordinea de zi la şedinţa următoare.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind
scoaterea la licitaţie în vederea vânzării a clădirilor „Povarnă” şi terenului aferent în
suprafaţă de 727 m.p. situate în Pucioasa, cartier Diaconeşti”.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, solicită amănarea
proiectului care nu prezintă întreaga documentaţie şi de asemenea cadastrul este întocmit
de aceeaşi persoană care solicită terenul.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, solicită amânarea
proiectului.
Domnul Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, solicită amânarea
proiectului.
Nu mai sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Pop Aurel propune amânarea proiectului de
hotărâre şi punerea lui pe ordinea de zi la şedinţa următoare.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi anume: „Diverse”:
Doamna consilier Giurescu Angelica precizează că la biroul dumneaei maşinile
mari strică scările datorită greutăţii. Să se pună semne de circulaţie.
Alte discuţii nu mai sunt.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
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