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SECRETAR
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 10.01.2019
cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa
Au participat următorii consilieri:
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Budoiu Ion
4. Dobrici Gheorghe
5. Hantăr Ana Maria
6. Ianeț Constantin
7. Ivașcu Dragoș Ion
8. Mateoiu Roxana
9. Miu Vasile
10. Popa Constantin Tiberiu
11. Sprinceană Eugen Dănuț
12. Trandafir Dorel Ioan
13. Voicu Emilia Romelia
Au fost absenți următorii consilieri: doamna consilier Grigoroiu Monica, domnul consilier, doamna
consilier Roșoiu Daniela Cerasela și domnul consilier Trifu Marius Robertino.
Ședința este deschisă de doamna ing. Dinu Anca Georgeta – persoană delegată cu îndeplinirea
atribuțiilor de secretar al orașului Pucioasa, care spune că ședința a fost convocată în baza Dispoziției
Primarului nr. 11/09.01.2019 și că din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite
condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței. Apoi îl roagă pe domnul primar ing. Ana Constantin
Emilian să prezinte ordinea de zi.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian prezintă ordinea de zi și o supune la vot, aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Președinte de ședință este doamna consilier Voicu Emilia Romelia.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind încheierea unui
contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică a U. A. T. Orașul Pucioasa și autorităților
administrației publice locale cu cabinetul individual de avocatură „ ADRIAN CHIȚESCU ”, în anul
2019.”
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că propune ca și în acest an să încheiem
contract de asistență juridică cu av, Chițescu Adrian. Precizează că este mulțumit de activitatea
desfășurată de dl. avocat.
Domnul consilier Budoiu Ion precizează că nu este în regulă să se aprobe de către Consiliul Local
avocatul cu care să se încheie contract. Consiliul Local ar trebui să aprobe numai încheierea unui contract
de asistență juridică, iar avocatul să-l desemnați dvs.
Domnul consilier Budoiu Ion spune că este de acord cu încheierea unui contract de asistență
juridică.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind încheierea unui contract de consultanță, asitență și reprezentare juridică a U. A. T. Orașul
Pucioasa și autorităților administrației publice locale cu cabinetul individual de avocatură „ ADRIAN
CHIȚESCU ”, în anul 2019 și este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul
consilier Budoiu Ion.
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind încheierea unui
contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică a S. C. Servicii Comunitare de Utilități Publice
Pucioasa SCUP S. R. L. cu cabinetul individual de avocatură „ ADRIAN CHIȚESCU ”, în perioada
01.01.2019 – 31.12.2019. ”
Nu sunt discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind încheierea unui contract de consultanță, asitență și reprezentare juridică a S. C. Servicii
Comunitare de Utilități Publice Pucioasa SCUP S. R. L. cu cabinetul individual de avocatură „ ADRIAN
CHIȚESCU ”, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 și este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” și o
„ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de
prioritate a cererilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru anul 2019. ”
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este obligația Consiliului Local să aprobe
această listă. Lista se întocmește de către compartimentul de specialitate, pe baza criteriilor care au fost
aprobate tot de Consiliul Local. Sunt multe cereri. Proiectul cu blocurile a intrat în ultima etapă de
evaluare. Cei mai mulți nu doresc repartizarea unei locuințe la Omnia.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea ordinei de prioritate a cererilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru
anul 2019 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
contractelor de închiriere, în favoarea persoanelor care ocupă fără forme legale o locuință din fondul
locativ de stat. ”
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că la blocul Omnia avem mai multe persoane
care au ocupat ilegal anumite camere, sau mai bine zis abuziv. Acum, ne găsim într-o situație delicată:
evacuarea lor nu se poate face până în luna martie, îi tolerăm acolo, nu plătesc nici chirie, nu au utilități
pentru că nu au contracte de închiriere. Elena, dacă era prezentă, mi-a spus că nu este legală acestă
hotărâre și v-ar fi spus și dvs. acest lucru. Mi-asum acest lucru, decât să intrăm într-un război cu ei mai
bine le facem contracte și-i punem să plătească chirie, odată cu asta o să-și facă și contract de utilități.
Biserica Betania și-a exprimat intenția de a ajuta persoanele aflate în dificultate, acolo, la Omnia, inclusiv
costurile pentru racordarea la energie electrică.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că nu ar fi rău ca și preoții ortodocși să sprijine
persoanele aflate în dificultate.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că domnul consilier Popa Constantin Tiberiu
are dreptate și va încerca acest lucru, adică va discuta cu biserica ortodoxă.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că doamna secretar nu era de acord cu acestă
hotărâre și este nelegală. Trebuie să vă spun acest lucru, pentru că mi-a spus.
Doamna ing. Dinu Anca Georgeta spune că și dânsa dorea să spună acest lucru – secretarul
orașului a apreciat această hotărâre ca fiind nelegală, pentru că nu se respectă ordinea de prioritate
stabilită prin hotărârea Consiliului Local.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă ce vor face acești oameni cu datoriile istorice pe
care le au?!
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că vor în cerca să le plătească.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere, în favoarea persoanelor care ocupă fără
forme legale o locuință din fondul locativ de stat și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind propunrea emiterii
licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane (contra cost) prin
curse regulate speciale (trensport elevi), în condițiile legii, pentru operatorul de transport S.C. NORD
TRANS S.A., pentru anul 2019. ”
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că avem 4 microbuze care nu sunt suficiente
pentru a asigura naveta elevilor. Am mai apelat din nou, la dl. Enescu. În momentul de față trebuie să-i
dăm această hotărâre, să-și obțină licență de traseu, pentru că luni începe școala.
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Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune să se precizeze că transportul se plătește de către
Primărie.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind propunrea emiterii licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
local de persoane (contra cost) prin curse regulate speciale (transport elevi), în condițiile legii, pentru
operatorul de transport S.C. NORD TRANS S.A., pentru anul 2019 și este aprobat cu unanimitate de
voturi în forma prezentată.
Alte discuții nu mai sunt.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

Președinte de ședință,
VOICU EMILIA ROMELIA

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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