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SECRETAR
PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 24.12.2015
cu ocazia [edin]ei de `ndat\ 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.

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

Au lipsit doamnele consilier: Ancuţa Adriana [i Cr\ciun Dorina.
{edin]a a fost deschis\ de doamna ing. Dinu Anca Georgeta - persoan\ cu atribu]ii de secretar al ora[ului
Pucioasa, desemnat\ prin Dispozi]ia Primarului ora[ului Pucioasa nr. 1 471 din 23.12.2015, care spune c\ din
consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei
[i-l roag\ pe domnul primar jr. B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi.
Acesta prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, fiind aprobat\ cu unanimitate de voturi `n forma
prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2015. ”
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ am fost nevoi]i s\ achit\m din bugetul local o sum\ de bani,
pentru a nu fi nevoi]i s\ d\m to]i banii. Este incorect ceea ce s-a `ntâmplat. Vom ac]iona legal pentru recuperarea
banilor. Am avut o coresponden]\ cu ei dar nu suntem l\muri]i.
Domnul ing. Mangalagiu Adrian - inspector `n cadrul compartimentului investi]ii, spune c\ acest proiect a
fost finalizat, fiind vorba de Centrul de Informare Turistic\, de la fostul cinematograf. S-a f\cut o cerere de
rambursare [i o cerere de plat\. Acest proiect a fost finalizat, noi am depus cererea de plat\ `n termen legal [i
trebuia virat\ suma de bani pentru a face toate pl\]ile, pân\ la sfâr[itul acestui an. Ieri, `n jurul orei 14.30, colegele
din contabilitate au fost anun]ate de trezorerie c\ a intrat o sum\ de bani `n contul acestui proiect. Noi, toate aceste
pl\]i le putem face numai `n urma primirii la U. A. T. Ora[ul Pucioasa a unei `n[tiin]\ri cu privire la sumele trimise
de minister. S-a cerut un extras [i s-a constatat c\ era vorba de un cont din care trebuiau pl\tite aceste lucr\ri. Am
c\utat aceast\ `n[tiin]are [i nu venise la noi. Am `ncercat s\ aflu ceva, pentru c\ la noi nu sosise `n[tiin]area. Am
luat leg\tura cu Oficiul de Pl\]i din cadrul ministerului, care sus]inea c\ ne-a trimis aceast\ adres\. ~n cele din urm\
ne-a transmis-o pe e-mailul personal al domnului viceprimar, am `nregistrat-o. ~n atare situa]ie, pl\]ile trebuiau
f\cute `n termen de 5 zile. Sunt s\rb\tori [i nu se lucreaz\, a[a c\ trebuiau luate m\suri. ~n[tiin]area este la dosar.
Toate lucr\rile de construc]ii [i de instala]ii au fost declarate neeligibile [i respins\ suma la plat\. Ca motivare ei
dau nerespectarea art. 2, alin. (1) din Hot\rârea Guvernului nr. 759/2007, noi ne-am uitat `n aceast\ hot\râre [i nu
scrie nimic clar, se refer\ la nerespectarea legisla]iei `n vigoare. Tot aici, spune, c\ `nc\lc\rile legisla]iei `n vigoare,
sunt conforme observa]iilor anexate. Aceast\ anex\ nu a sosit la noi. Nu a sosit nici o alt\ anex\ prin care s\ i se
comunice motivele pentru care au fost declarate lucr\ri neeligibile. La celelalte proiecte, ministerul ne cerea
l\muriri [i noi ne spuneam punctul de vedere. Acum, nu a mai venit nicio solicitare. Nu [tiu ce s-a `ntâmplat.
~mpreun\ cu contabilitatea ne-am f\cut socotelile [i oricât am `ncerca s\ afl\m ce s-a `ntâmplat, facturile trebuiesc
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pl\tite `n jurul datei de 29.12.2015 - 30.12.2015. Fiind timpul foarte scurt, s-a luat hot\rârea de a ]ine aceast\
[edin]\, pentru a rezolva aceast\ problem\. Dac\ nu vom pl\ti aceast\ sum\ pân\ la sfâr[itul anului, vom da to]i
banii `napoi. Obiectivul este bine realizat din toate punctele de vedere vom rezolva [i cu lumina, depinde de Renel,
dar vom rezolva [i aceast\ situa]ie.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ aceast\ sum\ de 26.000 lei ce `nseamn\: economie?
Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ `nseamn\ un fel de economie, nu pl\tim dobânda, pentru c\ au fost
fluctua]ii. La rate la `mprumut am f\cut toate pl\]ile. Dobânda a fost mai mic\ `n ultimele luni.
La ordine public\, obiecte de inventar 18.000 lei. Ce `nseamn\, `ntreab\ domnul consilier Pop Aurel, nu sau cump\rat?
Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ este vorba de protec]ie civil\, nu sunt angaj\ri `n cheltuieli, nu sunt
cheltuieli mari.
Domnul consilier Pop Aurel, spune c\ la rectificarea bugetului local, domnul primar a spus c\ va face
drumul spre baza de agrement. Nu se va mai face acel drum?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va realiza, dac\ nu chiar s-a realizat.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ a `n]eles c\ dac\ nu d\m ace[ti bani, pentru c\ va trebui s\ d\m
to]i banii. Care este suma?
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ nu se cunosc motivele pentru care au fost declarate neeligibile.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail repet\: cât trebuie s\ d\m?
Doamna ec. S`rboiu Adriana spune c\ s-a re]inut suma de 323.032 lei, ni s-a dat 163.191 lei, iar valoarea
contractului este de 488.899 lei.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va face plângere prealabil\, am mai fost `n astfel de situa]ii.
Trebuia s\ ni se spun\ de la `nceput ce este neeligibil.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ se face cineva vinovat pentru pierderea acestor sume? Cine
urm\re[te acest contract? Noi, ace[ti bani nu cred c\ o s\-i lu\m.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceste cheltuieli pe care ei le consider\ neeligibile, ar fi trebuit s\
se [tie acest lucru de la `nceput. S\ ne spun\ care sunt motivele [i dup\ ce vom vedea motivele vom [ti `n mod cert
ceea ce s-a `ntâmplat, pân\ atunci nu [tim nimic. Plata de ast\zi vine [i cu ideea de a salva proiectul `n integralitatea
sa. Ne intereseaz\ s\ facem pl\]ile astfel `ncât s\ salv\m celelalte sume de bani. Vom vedea când vor trimite
motivele, acum scrie c\ nu sunt eligibile, dar nu ne spun motivele concret, zice c\ le vom primi `ntr-o anex\.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ o parte din ele sunt explicate deoarece nu au fost respectate
prevederile contractului de finan]are sec]iunea 2.12 - informare [i publicitate, respectiv: „ nu a fost publicat
comunicatul de pres\ fiind finalizarea proiectului, `ntr-un ziar regional sau local.”
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ din contractul pe care `l avem cu ei, nu reiese faptul c\ ar trebui
s\ facem aceast\ publicare, dar noi am f\cut-o.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ ceea ce au trecut la observa]ii, unele din ele pot fi contracarate,
tocmai de aceea am cerut s\ ni se explice, la toate punctele, care sunt acele probleme constatate. La explica]ii la pct.
5, cap. 4.4 Dot\ri - scrie - cheltuieli neeligibile deoarece se dep\[e[te valoarea aferent\ liniei bugetare 4.4 Dot\ri
aprobat\ prin bugetul proiectului - nu sunt dep\[ite.
Domnul ing. Mangalagiu Adrian spune c\ `n asumarea situa]iei de lucr\ri, rezult\ c\ nu sunt dep\[ite
sumele, toate sunt sub valoarea limit\.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ a trecut pe lâng\ Cinematograf [i a observat c\ partea din
spate nu a fost ref\cut\ [i `ntreab\ când se va termina proiectul?
Domnul ing. Mangalagiu Adrian spune c\ dot\rile sunt f\cute, dar proiectul cuprinde numai intrarea `n
Cinematograf, foaierul. Cinematograful `n sine va face obiectul uni alt proiect depus la C. N. I.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ avem o cerere de finan]are la C. N. I. care a confirmat primirea ei
[i disponibilitatea c\ va fi finan]at proiectul pentru Cinematograf [i Gr\dina de var\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domni[oara consilier Iordănescu Victoria - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 [i este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
IORD|NESCU VICTORIA

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
2

Data
-

Semnătura
-
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