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 28.01.2016
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa care a avut loc `n sala de [edin]e
Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Burlan Filoftia
Butc\ Drago[
Cîrstoiu Mihail
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihai
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Popescu Corneliu Dan
Toma Vasile Gabriel
Veveriţă Gheorghe Ion

Au fost absen]i: doamna consilier Ancuţa Adriana, doamna consilier Cr\ciun Dorina [i
domni[oara consilier Mircea Daniela Elena.
{edin]a a fost deschis\ de doamna Dinu Anca Georgeta - persoan\ cu atribu]ii de secretar al U. A.
T. Ora[ul Pucioasa 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. Propune suplimentarea ordinii de zi cu 1
punct:
1. Proiect de hot\râre privind mandatarea special\ a primarului U. A. T. Ora[ul Pucioasa, jr.
B\d\u D\nu], s\ voteze punctul 6 pe ordinea de zi a [edin]ei Adun\rii Generale a Asocia]iei de
Dezvoltare Intercomunitar\ Apa Dâmbovi]a din data de 29.01.2016, respectiv a proiectului de hot\râre
privind aprobarea tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu ap\ [i canalizare.
Ordinea de zi, `mpreun\ cu suplimentarea ei, este supus\ la vot [i este aprobat\ cu 13 voturi
„ PENTRU ”.
~n continuare doamna Dinu Anca Georgeta supune la vot procesele verbale.
Spune aten]iei consilierilor locali procesul - verbal al [edin]ei ordinare din data de 26.11.2015. Nu
sunt obiec]iuni.
Procesul - verbal este supus la vot [i aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Spune aten]iei consilierilor locali procesul - verbal al [edin]ei ordinare din data de 17.12.2015. Nu
sunt obiec]iuni.
Procesul - verbal este supus la vot [i aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Spune aten]iei consilierilor locali procesul - verbal al [edin]ei de`ndat\ din data de 23.12.2015. Nu
sunt obiec]iuni.
Procesul - verbal este supus la vot [i aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Spune aten]iei consilierilor locali procesul - verbal al [edin]ei de`ndat\ din data de 24.12.2015. Nu
sunt obiec]iuni.
Procesul - verbal este supus la vot [i aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
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Spune aten]iei consilierilor locali procesul - verbal al [edin]ei de`ndat\ din data de 07.01.2016. Nu
sunt obiec]iuni.
Procesul - verbal este supus la vot [i aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Mădăran Constantin.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Raport privind activitatea de management pe anul
2015 al Spitalului Or\[enesc Pucioasa. ”
Doamna Ionescu Cecilia - manager al Spitalului Or\[enesc Pucioasa prezint\ Raportul privind
activitatea de management a Spitalului Or\[enesc Pucioasa pe anul 2015. Precizeaz\ c\ este prezent [i
comitetul director [i mul]ume[te pentru ini]iativa de a prezenta aceast\ activitate. Raportul a fost
prezentat, iar dac\ considerta]i oportun a[tept `ntreb\rile. Consider c\ la ora actual\, Spitalul reprezint\
institu]ia cea mai important\ - pe care Ora[ul Pucioasa o are `n coordonare date fiind dimensiunile
activit\]ii pe care spitalul o desf\[oar\, are 4 cl\diri, cât [i prin num\rul de salaria]i - 341. Este o unitate,
care prin domeniul de activitate - s\n\tatea public\, cred c\ intereseaz\ pe absolut toat\ lumea, mai ales
pe dvs. reprezentan]ii ale[i ai autorit\]ii locale [i [i-a c\p\tat respectul `ntregii comunit\]i locale [i
probabil o ve]i sprijini s\ func]ioneze `n continuare astfel `ncât [i localit\]ile arondate s\ beneficieze de
aceste servicii medicale. {i-a c\p\tat prestigiul [i prin faptul c\ de 10 ani de când conduc aceast\ unitate
din anul 2002 când era considerat\ „ oaia neagr\ ” a jude]ului pentru c\, cl\direa se degradase foarte tare,
nu mai aveam `nc\lzirea-eco definit\, hrana de asemenea. Printr-o echip\ de conducere pe care am
format-o [i prin ni[te eforturi foarte mari, la ora actual\ Spitalul Pucioasa a devenit un spital modern,
etichetat astfel [i de Ministerul S\n\t\]ii care ne-a vizitat, ultimele 2 vizite s-au petrecut chiar anul
precedent [i s-a considerat c\ este unul din cele 4 spitale or\[ene[ti, cel mai bun din ]ar\, acest lucru atât
prin structura organizatoric\, prin volumul de activitate, prin circuitele func]ionale perfecte, prin ordinea,
disciplina [i prin tot ceea ce se consider\ c\ face parte dintr-un management sanitar, pe care eu `l numesc
conducere [i pe care-l prezent\m sub forma raportului `n fa]a dvs. ~n anul 2015 am fost vizita]i de c\tre
Comisia Na]ional\ de Acreditare. Dvs. [ti]i c\ acest\ comisie de acreditare este unic\ pe ]ar\, format\ din
membri reprezentan]i ai Parlamentului României, se face o planificare a spitalelor, iar anul trecut, timp de
o s\pt\mân\ `n luna aprilie, spitalul a fost verificat de acest\ comisie. Fondurile alocate acestei vizite au
fost atât ale Prim\riei - 700 mil. lei [i v\ mul]umesc, 400 mil - din fondurile spitalului pentru aceast\
vizit\. Eforturile umane [i efortul material a fost enorm [i ]in s\ le mul]umesc colaboratorilor mei pentru
acest efort, care a durat luni de zile, pentru c\ aceast\ comisie a verificat 2 450 de indicatori, repartiza]i `n
11 standarde de calitate [i pe parcursul vizitei lor au fost verificate 18 liste, atât pentru domeniul medical,
cât [i pentru managementul sanitar economic, pe partea serviciilor, pe partea gradului de satisfac]ie a
pacientului, pe partea serviciilor medicale, a circuitelor. Pe pagina a 2 -a a raportului dvs. ave]i dezvoltate
toate tipurile de management: drepturile pacien]ilor, ac]iunea riscurilor, siguran]a transferurilor, etc.
Urmare acestui proces de acreditare, spune doamna manager Ionescu Cecilia, v\ aduc la cuno[tin]\ c\
Spitalul Pucioasa este un spital acreditat a ob]inut `ntre 85 - 90 puncte din maximul de 100, deci suntem
un spital acreditat cu maximum de puncte. Este un lucru foarte bine [i o mândrie pentru comunitatea
local\. Din anul 2010, managementul spitalului, prin lege a fost preluat de c\tre comunitatea local\, care
are datoria, tot prin lege, s\ sprijine material [i uman aceast\ institu]ie.
~n ceea ce prive[te structura, poate vi-l aminti]i cum era, poate `l vede]i `n prezent cum este.
Din punct de vedere legal [i al gradului de competen]\, Spitalul Pucioasa este un spital pentru
acu]i, categoria IV. Prin volumul de activitate [i prin dimensiunile pe care le are, este al doilea ca m\rime
dup\ Spitalul Jude]ean, iar dup\ num\r [i structur\, are un compartiment de primire urgen]\ [i un
ambulatoriu de specialitate, 18 cabinete de specialitate. ~n ceea ce prive[te num\rul de paturi `n prezent
are 270 de paturi. A existat legisla]ie care ne-a obligat s\ ne aliniem normativelor europene. Am fost
`mpreun\ cu domnul primar la o [edin]\ a Consiliului Jude]ean Dâmbovi]a. ~n acel moment lupta a fost
foarte mare ca noi s\ r\mânem cu acest num\r de paturi. Am f\cut demersuri `mpreun\, pentru c\
normativul UE permite 3 - 4 paturi la 1 000 de locuitori. Dâmbovi]a avea 3,7 la 1 000 de locuitori.
Propunerea care se f\cuse ca noi s\ r\mnânem cu 200 de paturi, lua un nr. de 2,1 paturi la 1 000 de
locuitori.
Am considerat c\ nu este drept ca popula]ia acestei zone de nord a jude]ului, o popula]ie
`mb\trânit\ [i s\rac\, o zon\ `n care locurile de munc\ sunt pu]ine s\ r\mânem cu mai pu]ine paturi la
1 000 de locuitori, astfel num\rul de paturi a r\mas constant 270 [i acest num\ de paturi `l avem [i `n
prezent. Spitalul a avut 400 de paturi, dar profilurile de activitate erau [ase: chirurgie, obstretic\ ginecologie, pediatrie, psihitarie [i recuperare medical\. ~n prezent avem 13 specialit\]i. Studiind statistic,
patologia zonei, am ajuns la concluzia c\ cu cât ne diversific\m specialit\]ile medicale cu atât venim `n
sprijinul popula]iei. A modifica o structur\ la nivelul Ministerului S\n\t\]ii este un porces dificil [i
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laborios. Cred c\ din cei 29 de mini[tri câ]i a avut s\n\tatea pân\ `n prezent la 3 - 4 nu am fost. La ceilal]i,
ne`ntrerupt, le-am deschis u[a pentru ca s\ `n]eleag\ c\ Spitalul Pucioasa merit\ o aten]ie deosebit\ [i
merit\ s\ se `nfiin]eze structuri. Pentru `nfiin]area de structuri trebuie s\ ai spa]iu, care s\ func]ioneze
dup\ toate normele epidemiologice. Am `nfiin]at reumatologie, dar prin plecarea medicului s-a desfiin]at.
Obstretic\ - ginecologie, chirurgie, terapie intensiv\, urologie, pediatrie, recuperare medical\, psihiatrie,
psihiatrie cronici, compartimentul neurologie. Din p\cate, ca urmare a migra]iei cadrelor medicale s-a
`ntâmplat un lucru foatre nepl\cut ora[ului Pucioasa[i zona noastr\ `n anul 2015 s-a suspendat temporar
activitatea sec]iei de pediatrie. S-a pensionat [efa sec]iei de pediatrie [i alt medic a plecat la Spitalul
Jude]ean, iar noi nu am mai avut niciun pediatru. Am reu[it cu eforturi foarte mari, s\ aducem un medic
pediatru din Bra[ov, dar din p\cate acela nu vine decât `n Policlinic\, de 2 ori pe s\pt\mân\, absolut
insuficient, `n condi]iile `n care noi avem sec]ie cu dot\ri cu, ceea ce trebuie s\ func]ioneze. Demersurile
au fost numeroase: la Ministerul S\n\t\]ii, peste tot `n Jude], `n Republica Moldova [i Bulgaria, am fost `n
audien]\ [i la rectorul Facult\]ii de Medicin\, care a `n]eles demersul nostru pentru re`nfiin]area facult\]ii
de pediatrie. Din p\cateU. E. dore[te ca [i România s\ respecte aceast\ prevedere [i anume ca pediatria s\
fie o specialitate `n cadrul facult\[ii de medicin\. Sunt doctori consilieri care [tiu la ce m\ refer, f\r\
pediatri din p\cate, genera]ia tân\r\ nu va mai avea asisten]\ medical\. Este o criz\ [i la Spitalul Jude]ean,
situa]ia este critic\. Anul trecut din 400 de medici care [i-au dat reziden]iatul unul singur a licen]iat
pediatria, `ncât la un moment dat, cei din minister vor regândi situa]ia, pentru c\ altfel nu vom putea
merge `nainte. Este marea suferin]\ a Pucioasei aceast\ `nchidere temporar\, care nici nu [tiu dac\ nu se
va prelungi sau poate la un moment dat s\ ni se adreseze cineva.
Un alt incident, este acela c\ medicul neurolog este `n concediu medical de cca. un an de zile,
neurologia func]ioneaz\ `n subordinea sec]iei de boli interne.
~n ceea ce prive[te aceste paturi, din momentul `n care am fost prelua]i de autoritatea local\,
CASA Jude]ean\ ne finan]eaz\, dar nu `n totalitate. An de an pentru mai pu]ine paturi, acum pentru 240
de paturi, pentru restul spune c\ trebuie s\ primim finan]are de la comunitatea local\. Noi nu avem
pârghii pentru a lupta `n leg\tur\ cu contractul cadru de asigur\ri, de[i, pragul Spitalului este trecut anual
de 13 000 de pacien]i, dr. B\descu [i dr. Popescu, cunosc acest lucru. Pârghia de compensare este
spitalizarea de zi. Aici, misiunea managerului este de a asigura asisten]a medical\.
Cu privire la resursele umane: Sunt 4 ordine ale Ministerului S\n\t\]ii care reglementeaz\ modul
`n care se fixeaz\ num\rul de posturi. ~ntotdeauna am respectat aceste ordine, se ]ine cont de num\rul de
paturi. Exist\ un num\r maxim [i un num\r minim de personal. La Spitalul Pucioasa, `ntotdeauna s-a
mers pe mediu. Luna trecut\ am avut control de la Cas\ [i de la ITM, care ne verific\, toate aspectele care
privesc salariatul [i drepturile sale. Procesul - verbal este de respectare a legalit\]ii. La ora actual\, prin
ordinul de normare, Spitalul Pucioasa are 446 de posturi, din care sunt ocupate 341. Posturile se ocup\
prin concurs, pe baza unei proceduri stabilit\ prin Ordinul Ministerului S\n\t\]ii, a c\rei procedur\ de
ocupare dureaz\ mai mult de 10 zile.
~n ceea ce prive[te, propor]iile nu sunt respectate. Spitalul ar trebui s\ aib\ 30 de medici. Acest
program de management dvs. `l ave]i, se face pe o perioad\ de 6 ani 2014 - 2020. ~n primul rând verific\
gândirea: adic\ `n locul unui medic care se pensioneaz\ s\ ai altul preg\tit, de asemenea `nlocuirea
doctorilor care migreaz\. Anul trecut am avut 14 reziden]i care au terminat reziden]iatul [i s-au `ntors la
post numai 3, chiar deac\ aveam contract. Dac\ e contract ar trebui s\ fie lege, dar din p\cate Curtea
Constitu]ional\ a consemnat `n scris un punct de vedere nu [i respectarea obliga]iei contractuale - unui
medic rezident - 5 ani de zile, nu i se pot imputa nici banii cheltui]i de unitate cu el. ~n septembrie a fost,
din nou, concurs de reziden]iat. Au fost ocupate cele 5 posturi, dar, imediat reziden]ii au spus c\ nu vin.
Am fost [i la ministru `n audien]\, dar nu s-a rezolvat. La ora actual\, avem 20 de medici cu rela]ie
contractual\ cu Spitalul, dar avem [i cu contracte de prest\ri de servicii - 6, avem [i farmacist, procentul
de preg\tire superioar\ se ridic\ la 70%. ~n afar\ de medici, avem 142 de asisten]i (personal auxiliar) - 22
persoane TESA. Sunt spitale care au 70 de paturi [i au tot 22 de persoane TESA. Transparen]a unui spital
este recunoscut\. Este mult\ birocra]ie, un volum foarte mare de lucru.
~n ceea ce prive[te activitatea medical\ o desf\[ur\m conform standardelor de calitate impuse,
pentru anume ghiduri, protocoale, iar m\sura este gradul de satisfac]ie al pacientului, care se p\streaz\, se
contabilizeaz\ [i se raporteaz\ lunar. Cei trei medici care au venit sunt: orelist, diabetolog [i un medic
psihiatru. Solicit\ ajutor pentru medicul ORL - repartizare locuin]\, pentru c\ are probleme cu so]ul. Nu
poate s\ reziste, pentru c\ nu are locuin]\. Va pleca la Târgovi[te dac\ nu se g\se[te o solu]ie legal\ s\-i
d\m locuin]\.
Spitalizarea poate fi: continu\, de zi [i la compartiment, din ambulatoriu.
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Spitalul are tot ce-i trebuie, probabil este unul dintre cele mai utilate. ~n raport sunt cuprinse toate
utilit\]ile.
~n ceea ce prive[te activitatea laboratorului. Acesta va fi acreditat RENAR. Vom intra `n rela]ie cu
Casa.
La compartimentul de primiri urgen]e: anul acesta au venit 13 861 de pacien]i; Au fost interna]i 3
560, s-au spitalizat de zi - 3 300. ~]i dau mul]i bani pe spitalizarea de zi.
Consiliul Jude]ean a exprimat clar un punct de vedere, f\r\ echivoc [i anume acela ca Spitalul
Pucioasa s\ devin\ sec]ie a Spitalului Jude]ean ca s\ ne finan]eze. Din acest aspect, trebuie s\ `n]elegem
c\ lupta comunit\]ii locale de a p\stra acest\ unitate trebuie s\ fie foarte mare. Este un spital de
importan]\ strategic\, de zon\ interioar\. Deci, este nevoie de Pucioasa.
Pe partea medical\, activitatea se desf\[oar\ din venituri proprii [i din contractul cu Casa.
Am primit 700 mil. [i 440 mil. pentru recuperare. Suma este mic\ pentru acest an. Psihiatria arat\
foarte bine. Mai primim bani de la bugetul de stat. Echilibrul financiar al spitalului este perfect. Din anul
2002 [i pân\ `n prezent este un spital f\r\ datorii. Spitalul Pucioasa nu a primit niciodat\ sume uria[e.
Banii au fost bine gospod\ri]i.
Au primit sume la salarii - propor]ia este de 66 - 67% pentru salarii, restul cheltuieli materiale.
De[i, se promisese c\ cei 25% vor fi asigura]i separat, cheltuiala salarial\ a ajuns la 71%, pentru c\ nu au
fost asigurate fonduri separat, iar 27% ajunge la cheltuieli de capital.
~n afar\ de lista de dot\ri, avem nevoie de: strategia na]ional\ `n domeniul sanitar care nu s-a
finalizat de 26 de ani, fiecare vine [i-o ia de la cap\t. Aceast\ strategie a dus la distrugerea pediatriei.
Lipsa [i migrarea medicilor de toate specialit\]ile, atât la privat, cât [i la stat, neprezentarea la posturi a
medicilor reziden]iali, cerin]ele impuse de actele normative, de multe ori contradictorii, multitudinea [i
frecven]a modific\rilor legislative; personal medical redus.
Doamna directoare Ionescu Cecilia mul]ume[te consilierilor locali, solicit\ s\ fie ajutat spitalul ori
de câte ori va solicita [i se va putea. Am avut un gust amar, spune doamna directoare Ionescu Cecilia,
atunci când am auzit cât\ opozi]ie a fost pentru o locuin]\ pentru o asistent\ cu copil mic, ca s\ se
p\streze aceast\ locuin]\. Dac\ dvs. crede]i c\ aceast\ unitate medical\ trebuie men]inut\, atunci trebuie
s\ ne ajuta]i.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ spune c\ domnul primar [i
consilierii locali au ajutat Spitalul ori de câte ori s-a putut. Am citit raportul [i `ntreb dac\ domnii
consilieri vor s\ adreseze `ntreb\ri?
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan apreciaz\ activitatea Spitalului. ~i pare r\u c\ s-au
pierdut paturi, dar sunt sec]ii care r\mân f\r\ medici. Trebuie g\site solu]ii, pentru ca spitalul s\ devin\ ce
a fost odat\. ~ntreab\ câ]i medici sunt la psihiatrie?
Doamna directoare Ionescu Cecilia spune c\ sunt 3 medici. Domnul doctor M\noiu s-a pensionat,
domnul dr. Trandafir are mai multe paturi. Lucreaz\ la capacitate maxim\ acest\ sec]ie.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ i se pare o anomalie legat de sec]ia de
recuperare: recuperare la Balnear, la Ceres, la Spital. Este anormal fa]\ de realitatea unui ora[ - sta]iune
balnear\.
Doamna directoare Ionescu Cecilia spune c\ `n anul 2 000 medicul de la balnear era salariat al
Spitalului Or\[enesc [i atunci puteai influen]a lucrurile. ~n anul 2 000 a fost preluat personalul de
Institutul Na]ional, care dirijeaz\ toat\ strategia. S\ se dea o hot\râre a Consiliului Local [i eu merg s\
prezint situa]ia: ori ne d\ `napoi personalul, ne las\ s\ gândim, s-au f\cut investi]ii [i acolo la sec]ia de
recuperare. Ceresul s\ r\mân\ hotel, iar noi s\ avem personal medical.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, ridic\ problema locuin]ei pentru asisten]i. Apreciaz\
c\ doamna director nu a fost suficient de bine informat\ [i acest lucru ar fi putut fi precizat de doamna
consilier Ancuţa Adriana: legea nu ne-a permis [i nu ne permite s\ acord\m locuin]e de urgen]\, faptul c\
s-a `ntâmplat acest lucru este rezultatul datorat faptului c\ to]i am fost de acord cu aceast\ chestiune. Am
propus mai de mult s\ facem un studiu prin care s\ masard\m spitalul pentru locuin]e pentru cadre
medicale.
Legat de dezafectarea cl\dirii de la psihiatrie - C1 - [i aici, spune domnul consilier Popa
Constantin Tiberiu, s-ar putea amenaja 2 locuin]e pentru medici. Este o zon\ frumoas\, lini[tit\. Institu]ia
Prefectului - jude]ul Dâmbovi]a, a contestat hot\rârea Consiliului Local prin care s-au repartizat locuin]e
pentru cadre medicale, profesori, cadre militare.
Am tot respectul pentru punctul de urgen]\ foarte bine amenajat. Am tot respectul pentru cadrele
medicale.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ a precizat d-na. doctor c\ `n anul 2015 au fost
f\cute 872 CT? Este adev\rat!?
R\spunsul este da.
Doamna manager spune c\ nu mai `n]elege nimic, politica la nivel de ]ar\ este s\-i aju]i cadrele
medicale..., iar ” când aud un secretar de prim\rie c\ spune c\ este ilegal nu mai `n]eleg nimic. „ ?!
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ cum colaboreaz\ cu reprezentan]ii Consiliului
Local `n consiliul de administra]ie? Dac\ pacien]ii sunt mul]umi]i de serviciile medicale ale spitalului?
Doamna director economic spune c\ pacien]ii sunt foarte mul]umi]i.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ cum ar vedea doamna director serviciul de
ambulan]\ la Pucioasa?
Doamna director spune c\, acolo a fost interes, domnul primar Budoiu a luat serviciul de
ambulan]\ la Fieni, `ntr-o campanie electoral\, `n amplasamentul care-l au. Ei func]ioneaz\ `n condi]ii
improprii. Noi pentru o urgen]\ sun\m la Târgovi[te, Târgovi[te la Fieni [i abia, apoi vine ambulan]a. Un
spital f\r\ ambulan]\ [i este singurul din jude] n\p\stuit a[a, nu poate s\ existe. Undeva trebuie g\sit\
solu]ia: ori la psihiatrie, ori `n alt\ parte.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ de aceea a [i `ntrebat, pentru c\ inten]ia pân\ [i a
Consiliului Local este de a `nfiin]a un serviciu de ambulan]\ la nivelul ora[ului Pucioasa.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce s-a `ntâmplat cu garajele construite pentru Spital? Cu
minim efort nu s-ar putea crea condi]ii acolo, pentru sta]ia de salvare ?
Doamna director spune c\ da, problema a fost analizat\, costurile s-ar ridica la 1 miliard [i
jum\tate pentru `ndeplinirea cerin]elor, pentru c\ garajele nu au plac\. Mai trebuiesc construite [i alte
garaje [i din p\cate nu avem spa]iu, deoarece este [i problema bisericii pe care, odat\, trebuie s-o lua]i `n
considerare, o capel\ care trebuie s\ fie undeva. Terenurile acelea au fost revendicate [i nu [tiu ce s-a
`ntâmplatcu ele. Dac\ sunt ale dvs., putem s\ ne extindem.
Domnul consilier `ntreab\ dac\ intern\rile care se fac pentru pacien]i din alte localit\]i, acestea
ajut\ financiar Spitalul?
R\spunsul este nu. Casa de Asigur\ri deconteaz\ „ pacientul.”
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a v\zut `n ora[, medici de familie care func]ioneaz\ la
parterul unor blocuri. Dac\ ace[ti medici ar fi r\mas `n spital, `n policlinic\, `ntreab\ domnul consilier
Pop Aurel, n-ar fi ajutat spitalul prin plata acelor utilit\]i [i prin chirie?
Doamna director spune c\ acest compartiment de primiri urgen]e a ocupat spa]iu, s-au desfiin]at [i
birourile. Era foarte util [i foarte bine. Pe vremuri a existat o discu]ie, era benefic, dar acum nu mai este
spa]iu.
Este eficient\ prezen]a medicului pediatru de 2 ori pe s\pt\mân\? `ntreab\ domnul consilier Pop
Aurel.
Doamna director spune c\ dac\ nu ar fi g\sit aceast\ solu]ie, Spitalul trecea la categorie V, pentru
c\ se desfiin]eaz\ structura. R\mâne cu grad V - spital comunal. Este foarte greu. Medicul dore[te 200
mil./lun\ [i locuin]\, de[i nici nu [i-a luat, `nc\, specialitatea.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ doamna director a punctat suficient de bine problemele
spitalului. Prin proiectul pe care-l promov\m, medicul de familie nu va mai fi `n acest ambulatoriu.
Decont\rile se fac de c\tre Cas\. Prim\ria Pucioasa subven]ioneaz\ Spitalul din fondurile proprii. La
nivelul AOR am solicitat o finan]are suplimentar\ pentru ora[ele care au spitale, dar niciun guvern nu a
luat `n calcul acest lucru. Ne-am dori ca `n acest trimestru, prim\riile ar trebui s\ contribuie cu ceva, dar
to]i au probleme cu veniturile lor locale. ~n ceea ce prive[te terenurile de dincolo de Spital, acestea au fost
revendicate, restituite altor proprietari. De-a lungul timpului, doar partea de jos s-a reconstruit. Terenul
din jurul Spitalului este insuficient pentru num\rul de paturi pe care-l are Spitalul, ar trebui s\ existe mai
mult teren liber. Legat de serviciul de ambulan]\, nu am reu[it s\ rezolv aceast\ problem\. Le-am oferit
spa]iu, dar au spus c\ nu sunt `ndeplinite condi]iile, le-am oferit - sediul atelierului, am fost `n vizit\ cu
directorul Dumitrescu, i-am spus c\ vin `n Consiliul Local cu aceast\ propunere, n-a mai fost de interes,
le-am prezentat cl\direa de la psihiatrie de la Poart\, dar nu s-a concretizat nimic. Trebuie s\ avem o
salvare proprie a localit\]ii. Propunerea domnului consilier Popa Constantin Tiberiu trebuie luat\ `n
discu]ie. ~n ceea ce prive[te repartizarea de locuin]e, avem mari probleme. Am `ncercat s\ transform\m `n
locuin]e de interven]ie, dar „ scriindu-se pe aceste hot\râri nelegal ”, prefectul le-a atacat, pentru c\,
`ntradev\r erau nelegale. ~ncerc\m s\ construim locuin]e pentru speciali[ti, vom vedea ce se va `ntâmpla.
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Din studiile f\cute, pe proiectul cu Spital, sec]ia de recuperare ar avea ceva probleme. ~n ceea ce
prive[te rela]iile cu baza de tratament a T.B.R.C.M. - ului sunt probleme legislative, nu putem interveni
noi aici.
Problemele de la nivelul Spitalului sunt bine cunoscute de mine, am avut o colaborare foarte bun\
cu doamna director, `i mul]umesc pentru colaborare [i mai ales pentru colaborare `n problema cu apa, care
m-a sf\tuit [i care a determinat jude]ul s\ dea drumul la ap\. Am `ntâmpinat mari greut\]i, iar interven]ia
domniei sale a fost salutar\. Bugetul 2016 este un buget dificil. Am alocat o sum\ de bani pentru
instala]ia electric\ de la recuperare, 100 mii lei pentru generator. Mai mult de atât nu putem. Pe guvernul
Ponta, s-a aprobat o hot\râre de guvern potrivit c\reia sumele de bani legate de proiecte neterminate, mai
mari de 5 miliarde, ar trebui s\ le suporte bugetul de stat. O s\ vedem ce se va `ntâmpla, dac\ acest
guvern men]ine acest\ hot\râre. Atunci s-ar mai putea interveni cu bani la spital.
Avem un proiect pe dot\ri. Sper s\ avem succesul necesar prin acest proiect.
Spitalul este `n aten]ia noastr\, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu]. Chiar dac\ au fost discu]ii,
Consiliul Local a aprobat cele necesare pentru Spital.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ mul]ume[te doamnei directoare
pentru participare.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Raport privind activitatea asisten]ilor personali pe
semestrul II 2015.”
~n continuare, doamna Sorescu Liliana - inspector `n cadrul compartimentului de asisten]\ social\
prezint\ raportul privind activitatea asisten]ilor personali pe semestrul II 2015 .
Nu sunt discu]ii.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Evaluarea activit\]ii Comitetului Local pentru
Situa]ii de Urgen]\ - Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\, centrul operativ cu activitate
temporar\ al ora[ului Pucioasa pe anul 2015. ”
~n continuare, domnul N\stase Cornel - referent protec]ie civil\ prezint\ evaluarea activit\]ii
Comitetului Local pentru Situa]ii de Urgen]\ - Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\, centrul
operativ cu activitate temporar\ al ora[ului Pucioasa pe anul 2015.
Nu sunt discu]ii.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
DE OCUPARE A FUNC}IILOR PUBLICE `n cadrul U. A. T. Ora[ul Pucioasa. ”
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\.
Doamna ing. Dinu Anca Georgeta - inspector CIC precizeaz\ c\ ieri a primit [i avizul ANFP.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNC}IILOR PUBLICE `n cadrul U. A. T. Ora[ul
Pucioasa [i este aprobat `mpreun\ cu 13 voturi „ PENTRU ” [i 4 „ absen]i ”.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind transformarea unor
posturi ocupate de func]ionarii publici din cadrul U. A. T. Ora[ul Pucioasa care `ndeplinesc condi]iile
pentru promovare `n grad profesional.”
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\.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ este vorba de 01.01.2016 sau 01.02.2016?
R\spunsul este cu 01.01.2016.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind transformarea unor posturi ocupate de func]ionarii publici din cadrul U. A. T. Ora[ul Pucioasa
care `ndeplinesc condi]iile pentru promovare `n grad profesional [i este aprobat cu unanimitate de voturi
`n forma prezentat\.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hot ărâre privind acordarea
calificativului secretarului ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena - pentru activitatea desf\[urat\ `n anul
2015. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice
[i anume comisia propune acordarea calificativului FOARTE BINE.
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Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i
anume comisia propune acordarea calificativului FOARTE BINE.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia propune acordarea calificativului FOARTE BINE.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei
sociale [i anume comisia propune acordarea calificativului FOARTE BINE.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind acordarea calificativului secretarului ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena - pentru activitatea desf\
[urat\ `n anul 2015 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\, iar calificativul propus
este de „ FOARTE BINE ”.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
ac]iuni sau lucr\ri de interes local `ntocmit conform art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei
sociale [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu men]iunea s\ se concretizeze la
punctul „ parcuri din ora[ ”, care sunt acele parcuri, ex.: zona {erb\ne[ti - troi]\, parcul de la gar\ - toate
ar trebui `ntre]inute cu cei de la 416.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ [i cel\lalt de la monumentul dasc\lului.
Nu mai sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea planului de ac]iuni sau lucr\ri de interes local `ntocmit conform art. 6, alin. (7) din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare [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 actualizarea chiriei
lunare cu rata infla]iei [i indicele de cre[tere a pre]urilor de consum comunicat de Direc]ia de Statistic\
pentru Servicii din perioada curent\ decembrie 2015 [i perioada de referin]\ - decembrie 2014 de 2,41%
pentru spa]iile comerciale [i terenurile `nchiriate ce apar]in domeniului public [i domeniului privat al U.
A. T. Ora[ Pucioasa `ncepând cu 01.01.2016.”
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.
Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu amendamentul - pe perioada de iarn\ s\ se
fac\ o reducere a chiriei.
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 Pop Aurel spune c\ imediat cum se majoreaz\ salariile, se majoreaz\ [i
impozitele [i taxele. Prin acte normative am aprobat majorarea impozitelor [i taxelor locale. Primarii
cheltuiesc banii publici cu non[alan]\. De ce acest popor este blestemat s\ tr\iasc\ prost? Nu sunt de
acord cu majorarea chiriei cu indicele de infla]ie.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acea cre[tere a taxelor `n anul 2012 s-a f\cut
pentru a sus]ine proiectele europene. S-au terminat proiectele europene, am renun]at [i la acele taxe.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este prevedere `n contract, `n acest sens [i nu putem
trece peste aceast\ prevedere.
Alte discu]ii nu mai sunt .
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind actualizarea chiriei lunare cu rata infla]iei [i indicele de cre[tere a pre]urilor de consum comunicat
de Direc]ia de Statistic\ pentru Servicii din perioada curent\ decembrie 2015 [i perioada de referin]\ decembrie 2014 de 2,41% pentru spa]iile comerciale [i terenurile `nchiriate ce apar]in domeniului public
[i domeniului privat al U. A. T. Ora[ Pucioasa `ncepând cu 01.01.2016 [i este aprobat cu 13 voturi
„ PENTRU ”, o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel [i 3 absen]i.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de
prioritate a cererilor pentru locuin]ele realizate `n cadrul programului de construc]ii de locuin]e pentru
tineri (ANL), destinate `nchirierii pentru anul 2016.”
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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Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor pentru locuin]ele realizate `n cadrul programului de
construc]ii de locuin]e pentru tineri (ANL), destinate `nchirierii pentru anul 2016 [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 cedarea `n
patrimoniul operatorului de distribu]ie a gazelor naturale c\tre S.C. GDF SUEZ ENERGY S.A. (ENGIE)
a tronsonului conductei de gaze naturale care asigur\ interconectarea re]elei de distribu]ie `ntre cartierul
Diacone[ti [i cartierul Glodeni - Vale, bun rezultat ca urmare a realiz\rii obiectivului de investi]ii
„ Extindere re]ele distribu]ie gaze naturale Pucioasa ” (Interconectare re]ele distribu]ie cartier Diacone[ti cartier Glodeni - Vale).”
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\.
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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor pentru locuin]ele realizate `n cadrul programului de
construc]ii de locuin]e pentru tineri (ANL), destinate `nchirierii pentru anul 2016 [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 aprobarea ordinii de
prioritate a cererilor pentru locuin]ele din fondul locativ de stat pentru anul 2016.”
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 aprobarea ordinii de prioritate a cererilor pentru locuin]ele din fondul locativ de stat pentru anul
2016 [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 aprobarea
indicatorilor aferen]i execu]iei bugetului local al U. A. T. Ora[ Pucioasa `ncheiate la 31.12.2015 conform
O. M. F. 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor aferen]i execu]iei bugetului local al U. A. T. Ora[ Pucioasa `ncheiate la
31.12.2015 conform O. M. F. nr. 244/2651/2010 [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 aprobarea actului
adi]ional privind prelungirea contractului de `nchiriere NR. 49/03.01.2011 / NR. 13/20.01.2011 ce are ca
obiect `nchirierea spa]iului `n suprafa]\ de 68.31 mp., precum [i cota parte de teren aferent\ acestuia,
situat `n ora[ul Pucioasa, la parterul blocului Sarmis II, str. Fântânelor, nr. 1.”
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\.
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 aprobarea actului adi]ional privind prelungirea contractului de `nchiriere NR. 49/03.01.2011 /
NR. 13/20.01.2011 ce are ca obiect `nchirierea spa]iului `n suprafa]\ de 68.31 mp., precum [i cota parte
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de teren aferent\ acestuia, situat `n ora[ul Pucioasa, la parterul blocului Sarmis II, str. Fântânelor, nr. 1 [i
este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea
introducerii `n inventarul domeniului privat al unit\]ii administrativ teritoriale Pucioasa a construc]iilor
existente pe terenul proprietate privat\ al U. A. T. Ora[ul Pucioasa din punctul Mo]\ianca [i vânzarea prin
licita]ie public\ a construc]iilor [i terenului aferent `n suprafa]\ de 20 928 mp., situat `n ora[ul Pucioasa,
punct Mo]\ianca, fost Poligon.”
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.
Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i
anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei
de urbanism [i anume comisia nu a dat aviz, domnul consilier Grosu Gabriel Mihai a fost absent, au fost 2
voturi „ PENTRU ”, 2 voturi „ ~MPOTRIV| ”, domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin fiind absent.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ dânsul a avizat favorabil, deci votul `n comisie a fost 3
voturi „ PENTRU ” [i 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu
majoritate de voturi.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ ar fi bine s\ fie
amânat, pentru a se l\muri lucrurile.
Domnul C\praru, prezent la [edin]\, interesat s\ cumpere acest imobil apreciaz\ c\ pre]ul este
exagerat de mare. Accesul este greu, construc]iile sunt aproape de demolare [i deci nu este interesat la
acest pre]. Terenul este cu alunec\ri, plin de m\r\cini [i deci nu este interesat.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ este terenul pe care se organizeaz\ concursul de
AEROMODELISM?
R\spunsul este nu, nu face parte din cel care se propune a fi vândut.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ se dore[te s\ se desf\[oare o activitate industrial\,
acolo?
R\spunsul este nu.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ ar fi bine ca acest teren s\ fie achizi]ionat de domnul
C\praru, pentru c\ este un bun gospodar.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pre]ul este stabilit de evaluator, `nsemnând limita
minim\.
Domnul C\praru solicit\ s\ cumpere cl\dirile, iar terenul s\-l concesioneze. Pre]ul este foarte
mare. A cump\rat `n zon\ teren cu 5 000 euro/ha, iar pre]ul rezultat din expertiz\ este foarte mare.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ spune c\ ar amâna acest proiect [i ar
discuta cu expertul.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] precizeaz\ c\, retrage proiectul de hot\râre de pe ordinea de zi
având `n vedere c\ raportul de evaluare a fost depus ieri [i nu a fost studiat, nefiind suficient timp pentru
studiu.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea [i
completarea art. 2 din Hot\rârea Consiliului Local nr. 5/07.01.2016, privind aprobarea cuantumului
burselor [colare [i a num\rului acestora ce se pot acorda elevilor din unit\]ile de `nv\]\mânt
preuniversitar din Unitatea Administrativ Teritorial\ Ora[ul Pucioasa.”
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 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 Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind modificarea [i completarea art. 2 din Hot\rârea Consiliului Local nr. 5/07.01.2016, privind
aprobarea cuantumului burselor [colare [i a num\rului acestora ce se pot acorda elevilor din unit\]ile de
`nv\]\mânt preuniversitar din Unitatea Administrativ Teritorial\ Ora[ul Pucioasa [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea actului
adi]ional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de cur\]are [i transport a z\pezii de pe c\ile
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publice [i men]inerea `n func]iune a acestora pe timp de polei sau `nghe], aprobat prin Hot\rârea
Consiliului Local nr. 158/17.12.2015.”
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\.
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\.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce nu s-a prelungit pân\ la 30.04? Cât ne cost\ acest
contract?
Pre]ul contractului este acela[i. S\ se fac\ curat [i pe str\zile laterale: C. Ol\nescu, Lini[tei.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea actului adi]ional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de cur\]are [i
transport a z\pezii de pe c\ile publice [i men]inerea `n func]iune a acestora pe timp de polei sau `nghe],
aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 158/17.12.2015 [i este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ”, 1
vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i 3 absen]i.
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind mandatarea special\
a primarului U. A. T. Ora[ul Pucioasa, jr. B\d\u D\nu], s\ voteze punctul 6 pe ordinea de zi a [edin]ei
Adun\rii Generale a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ Apa Dâmbovi]a din data de 29.01.2016,
respectiv a proiectului de hot\râre privind aprobarea tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu
ap\ [i canalizare.”
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\, comisia juridic\ propune s\
voteze „ ~MPOTRIV| ” nu suntem de acord cu majorarea pre]ului la ap\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pre]ul a crescut, de[i T.V.A.-ul a sc\zut.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ [i alt\dat\ Consiliul Local nu a fost de acord,
pre]ul apei totu[i s-a m\rit. S\ vedem ce se `ntâmpl\ acum.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ prin Hot\rârea ADI nr. 84/14.01.2016 [i
Hot\rârea ADI nr. 167/21.12.2015 deja s-a modificat: la apa evacuat\ s-a sc\zut TVA-ul, dar au crescut
pre]ul, ce se mai hot\r\[te mâine?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ ce argumente au adus pentru m\rirea pre]ului la
ap\? Argumentul c\ sta]ia de epurare e una [i trebuie amortizat\ nu este corect. Ora[ul Pucioasa [i-a adus
contribu]ia prin 2%.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind mandatarea special\ a primarului U. A. T. Ora[ul Pucioasa, jr. B\d\u D\nu], s\ voteze punctul 6
pe ordinea de zi a [edin]ei Adun\rii Generale a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ Apa Dâmbovi]a
din data de 29.01.2016, respectiv a proiectului de hot\râre privind aprobarea tarifului pentru serviciile
publice de alimentare cu ap\ [i canalizare, cu propunerea comisiei juridice (`mpotriva major\rii) [i este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ prezint\ informarea nr. 31
099/29.12.2015 a compartimentului juridic cu privire la cererea de chemare `n judecat\ formulat\ de
Institu]iua Prefectului - Jude]ul Dâmbovi]a `mpotriva Hot\rârii Consiliului Local nr. 78/25.06.2015.
Domnul consilier Mădăran Constantin consider\ c\ ora[ul Pucioasa a investit destul `n re]eaua de
canalizare [i de ap\ [i propune s\ nu fie de acord Consiliul Local cu majorarea capitalului social la
Compania de Ap\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu avem aceast\ sum\ de bani pentru majorarea
capitalului social. Bugetul pe anul 2016 nu ne ajunge nici pentru sec]iunea de dezvoltare. A[tept\m totu[i
de la Guvern, suma de 5 miliarde de euro. Poate vom primi bani din cei pe care-i avem de recuperat de la
proiecte. Nu avem posibilit\]ile municipiului. Aceast\ sum\ este solicitat\ pentru acoperirea unor „ g\uri
” pe care le are aceast\ companie. Este ceva asem\n\tor cu ADI gunoaie. A[a se `ntâmpl\ [i aici, aici au
`ns\ cotiza]ii. Se `ncearc\ `n acest fel s\ se acopere ni[te chestiuni care sunt nelegale.
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Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ dac\ acest ADI nu trebuie s\ apere interesele
asocia]ilor?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acest ADI `ncalc\ autonomia local\. Aceste asocia]ii
sunt patronate de Consiliul Jude]ean, care ace[ti conduc\tori fac ce vor. La A.N.S.R.C. au f\cut
modific\ri cum a cerut Consiliul Jude]ean. Cea mai mare gre[al\ este de a prelua aceste servicii de la U.
A. T., mi-a pl\cut de Jijie care a spus s\ le dea `napoi U. A. T.-urilor. Dac\ n-ar fi fost Jijie [i cu
Antonescu nu ne d\dea drumul la ap\. Oprea a spus c\ nu ne d\ drumul la ap\ pân\ nu-i spune DSP-ul,
pentru c\ dânsul furnizeaz\ ap\ potabil\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ comunicatul D.S.P. Prin conducte circul\ ap\ care nu are
`nc\rc\tur\ microbiologic\, dar are `nc\rc\tur\ de clor. DSP spune c\ nu este bun\ de b\ut, Compania de
Ap\ spune c\ nu este bun\ de b\ut, deoarece con]ine clor, care `ntr-o anumit\ cantitate este periculoas\
pentru organism. Se interzice consumul apei pentru b\ut [i prepararea hranei. DSP-ul nu comunic\ zilnic
calitatea apei.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ cinen trebuia s\ aib\ grij\ s\ se `ntâmple acest
lucru?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, Compania de Ap\. Canalizarea de la Fieni se scurge de
ani de zile `n Ialomi]a. Sunt probleme `n sta]ia de tratare de la Pucioasa, pe care noi nu le cunoa[tem, ]in
de faptul c\ nu s-au schimbat la timp filtre, etc., etc., defec]iuni la bazinele de ap\, nu r\spund la telefon
nici una, nici oamenii. Acum au dat vina pe mâlul din baraj.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ ar trebui pe cheltuiala lor Compania de Ap\ s\
recolteze probe din fântâni, pentru c\ toat\ lumea bea de acolo ap\. Dac\ la aceast\ ap\ despre care se
spune c\ este nepotabil\ se face clorinare, la acea ap\ din fântâni nu se face nimic [i toat\ lumea bea de
acolo.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se bea ap\ de sute de ani din aceast\ ap\.
Ne-am sesizat [i noi [i am adus DSP-ul la Pucioasa, am prelevat probe. O s\ vedem dac\ celelalte
izvoare au probleme [i vom anun]a acolo unde fântânile nu sunt potabile. Avem [i noi obliga]ia s\
monitoriz\m. ~n calitate de pre[edinte al comitetului local pentru situa]ii de urgen]\ am luat toate m\surile
care se impun, am convocat comitetului local pentru situa]ii de urgen]\. M\sura de oprire a apei a fost
luat\ de DSP. Am luat leg\tura cu dr. Ionescu [i mi-a explicat c\ ar fi mai r\u chiar dac\ n-am da apa [i
nepotabil\. A intervenit personal [i a dat drumul la ap\. Apoi am fost invitat la [edin]\. Dup\ ce am spus
lucrurilor pe nume, a venit secretarul de stat de la mediu, dar nu m-a invitat nimeni, a fost `n jude] dar eu
nu am fost invitat. Acum, vor s\ fac\ acel proiect de aduc]iune de la uzina electric\, s-au adresat
guvernului „ cic\ ” dar hârtia nu avea niciun num\r de `nregistrare ar trebui s\ mearg\ pe acel proiect pe
care noi `l avem de ani de zile [i-l sus]inem. De la uzina electric\, apa ar putea fi adus\ la sta]ia de
epurare. Deja, implicarea Consiliului Jude]ean c\ aceast\ uzin\ este pe raza ora[ului Fieni, face a[a cum a
f\cut la podul de la Zefirului. Am avut [i un pod temporar, iar tuburile le-au dat la alte localit\]i, noi nu
am avut cu cine face proiectele aici. Problema cu aduc]iunea de la uzina de energie este complicat\ pentru
c\ ace[tia nu furnizeaz\ `n permanen]\ ap\. Am `n]eles c\ nu ar avea nici debitul necesar ca s\ acopere
necesarul pe Pucioasa [i comunele limitrofe [i le-am sugerat aceast\ treab\. Conducta aceast nou\ pe care
am f\cut-o pân\ la Fieni se apropie de conducta actual\, aceast\ conduct\ se pare c\ ar acoperi necesarul
de ap\ [i al ora[ului [i al comunelor limitrofe. Dac\ ar fi conservat\ `n aceast\ perioad\. Se `ncearc\ s\ ne
ocoleasc\ cu aceast\ problem\. De ce nu se termin\ cealalt\ conduct\ de la Buciumeni pân\ la Fieni care
are aceea[i lungime de 4 km., ca [i cea de la R\teiu? De ce se termin\ aceast\ conduct\? Care e
[mecheria?! Care e socoteala?! Nu mai `n]eleg nimic.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ domnul primar ar fi trebuit s\ ia m\suri din timp, s\
informeze despre colmatarea barajului pe cei care au atribu]ii `n acest sens.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ sursa alternativ\ este conducta de la Mu[a, deci noi
n-avem infrastructura. Nu [tiu care mai sunt costurile. Consiliul Jude]ean trebuia s\ dea bani [i nu i-a dat
pân\ acum. Noi am pus suma de bani pe care trebuia s-o punem.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce le spunem la oameni c\ apa nu este potabil\? Atât?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ noi am pus pe FACEBOOK, pentru c\ un domn care nu
d\ nici „ bun\ ziua ” s-a apucat peste capul nostru s\ dea tot felul de informa]ii.
Noi am pus pe facebook scrisorile c\tre DSP, etc., [i probabil i-am deranjat. DSP-ul ne-a dat un
r\spuns [i ni s-a spus c\ acesta este r\spunsul lor. Dac\ vor ap\rea modific\ri ne vor comunica. Nu am
mai primit niciun r\spuns.
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Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu este de acord cu majorarea capitalului. Dac\ totu[i se
face acest\ majorare, conform legii, procentul nostru se mic[oreaz\. Este vreo problem\ dac\ procentul
nostru e mai mic?
~n continuare, doamna Dinu Anca - Georgeta prezint\ adresa Institu]iei Prefectului jude]ului
Dâmbovi]a prin intermediul c\reia ne comunic\ c\ Hot\rârea Consiliului Local nr. 159/17.12.2015 este
nelegal\.;
~n [edin]a din luna februarie vom veni cu o modificare a acestei hot\râri.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot solicitarea de majorare
a capitalului social al Companiei de Ap\ [i este respins\.
Doamna Costache Mariana solicit\ aprobare de la Consiliul Local pentru a cump\ra apartamentul
`n care locuie[te, `n rate.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ legea nu permite cump\rarea imobilului construit `n
rate, deci poate face `mprumur la banc\ pentru a achita integral imobilul.
Doamna Stan Maria Mirabela solicit\ locuin]\. Are mai multe cereri.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\ verifice lista cu ordinea de prioritate. Dac\ este pe list\,
bine, dac\ nu repartizarea se va face, conform listei. A]i avut o camer\ repartizat\, pe care a]i devsatat-o camera 15. A]i f\cut cerere de scoatere din contractul de `nchiriere cu so]ul.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ [edin]a ordinar\ pe luna 02 2016 va fi `n ziua de mar]i
02.02.2016, dosarele vor fi gata mâine.
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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