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 28.05.2015
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.

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

A fost absent domnul consilier: Grosu Gabriel Mihai.
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar al U. A. T. Ora[ Pucioasa - jr. Catan\ Elena, care spune c\
consilierii locali au fost convoca]i `n [edin]\ ordinar\ la data de 28.05.2015 prin Dispozi]ia Primarului
nr.595/21.05.2015.
Din consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru
desf\[urarea [edin]ei [i-l roag\ pe domnul primar jr. B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi. Propune suplimentarea ordinii de zi cu urm\toarele
3 proiecte de hot\râre, care au avizele comisiilor de specialitate [i anume:
1. Proiect de hot\râre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata major\rilor/penalit\]ilor
de `ntârziere aferente obliga]iilor bugetare, constând `n impozite [i taxe locale, redeven]e [i chirii datorate bugetului
local de c\tre persoanele fizice care au obliga]ii fa]\ de U. A. T. Ora[ul Pucioasa.
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea schimbului de locuin]e ANL `ntre C\lin Adina Elena, chiria[ `n
ap. nr. 11, bl. A A.N.L., str. Stadionului [i doamna Neagoe Georgiana Cristina, chiria[ `n ap. nr. 1, bl. D A.N.L.,
str. Stadionului.
3. Proiect de hot\râre privind repartizarea a trei locuin]e ANL [i anume ap. nr. 13, bl. 1 ANL, str.
Rândunelelor, ap. nr. 12, bl. D ANL, str, Stadionului [i ap. nr. 9, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor, conform anexei
nr.1.
Apoi o supune la vot [i cu aceste trei puncte, fiind aprobat\ cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
~n continuare, doamna secretar jr. Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare din
data de 30.04.2005. ~ntreab\ dac\ sunt observa]ii asupra acestui proces - verbal?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ doamna secretar jr. Catan\ Elena a consemnat `n procesul - verbal al
[edin]ei c\ domnul consilier Popa Constantin Tiberiu a spus c\ „ rectific\rile de buget sunt ca alba - neagra ”,
aceast\ afirma]ie apar]inea domniei - sale.
Alte observa]ii nu mai sunt.
Procesul - verbal este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi cu aceast\ observa]ie.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bădescu Gheorghe.
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Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Popescu Corneliu Dan. ”
Doamna consilier Ancuţa Adriana pre[edintele comisiei de validare prezint\ raportul comisiei de validare.
Apoi, se trece la vot, proiectul de hot\râre fiind validat cu 15 voturi „ PENTRU ”, domnul consilier
Popescu Corneliu Dan nu particip\ la vot.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Depunerea jur\mântului de c\tre domnul Popescu Corneliu
Dan. ”
~n continuare, domnul Popescu Corneliu Dan depune jur\mântul.
Pentru c\ la [edin]a Consiliului Local particip\ [i al]i cet\]eni ai ora[ului Pucioasa domnul consilier
Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ d\ cuvântul acestora.
Doamna Moise Loredana solicit\ repartizarea unei locuin]e la stadion, spune c\ a fost evacuat\ pentru c\
nu [i-a pl\tit chiria [i major\rile. ~n m\sura posibilit\]ilor, i se va repartiza o locuin]\.
Domnul Zodia[u Bratulea solicit\ rezolvarea cererii sale prin care solicit\ un ajutor de urgen]\. Are cerere
de 3 luni [i nu a primit niciun r\spuns.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ domnul consilier Popa Constantin Tiberiu a spus la [edin]a
trecut\ c\ insist\ la biroul de asisten]\ social\ s\ i se rezolve cererea.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va primi r\spuns.
O alt\ situa]ie, spune domnul Bratulea, domnul primar nu merge s\ vad\ condi]iile `n care locuiesc oamenii
acolo, bloc Omnia, dar `i d\ `n judecat\ s\-i evacueze pentru c\ nu-[i pl\tesc d\rile.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ trebuie s\ respecte legea: dac\ chiria[ii nu-[i pl\tesc chiria trebuie
s\ ia m\suri s\ `ncaseze ace[ti bani. Pentru toate situa]iile, legiuitorul a stabilit m\suri.
Domnul Zodia[u spune c\ nu are cum s\ tr\iasc\ cu 142 de lei/lun\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ au fost ajuta]i oamenii cu tot ceea ce s-a putut. Mai mult nu poate
face.
Domnul Gorgon spune c\ i-a pl\tit chiria la Omnia, domnului Zodia[u, care a venit s\ spun\ aici c\ el
pl\te[te mai mult decât scrie `n contract.
Domnul Zodia[u spune c\ dosarul este complet [i a[teapt\ r\spuns de la compartimentul de asisten]\
social\.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ solicit\ scutirea de plata major\rilor [i penalit\]ilor de `ntârziere la chirie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este un proiect de hot\râre pe ordinea de zi de ast\zi, prin care s\
fie scuti]i de plata de major\ri [i penalit\]i dac\-[i pl\tesc chiria restant\ pân\ la 25.12.2015.
Apoi domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ prezint\ informarea nr. 11110/22.05.2015
privind situa]ia chiria[ilor care fac obiectul execut\rii silite.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ aceast\ informare este `n strâns\ leg\tur\ cu proiectul de
hot\râre privind aprobarea procedurii privind scutirea de plata major\rilor [i penalit\]ilor de `ntârziere [i este cazul
s\ se discute `mpreun\.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea
Anexei nr. 1 la Hot\rârea Consiliului Local al ora[ului Pucioasa nr. 137/26.09.2015 privind desemnarea
reprezentan]ilor Consiliului Local al ora[ului Pucioasa `n consiliile de administra]ie ale unit\]ilor de `nv\]\mânt
preuniversitar de stat [i unit\]ile care ofer\ activitate extra[colar\ din 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\.
Se fac propuneri. Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune ca `n acest consiliu s\ fie membru
domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion. Doamna consilier Ancuţa Adriana propune pe domnul consilier Popa
Constantin Tiberiu.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ nu este de acord cu aceast\ propunere [i nu dore[te s\
fac\ parte din Consiliul de Administra]ie.
Domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin o propune pe domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Domni[oara consilier Iordănescu Victoria spune c\ nu este de acord cu propunerea, nu dore[te s\ fac\ parte
din Consiliul de Administra]ie.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ nici dânsul nu dore[te s\ fac\ parte din Consiliul de
Administra]ie.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ dore[te s\ fac\ parte din Consiliul de Administra]ie.
Alte propuneri nu mai sunt.
Se fac buletinele de vot. Se trece pe buletinele de vot domnul consilier Butc\ Drago[. Se alege o comisie de
num\rare a voturilor `n urm\toarea componen]\: doamna consilier Burlan Filoftia, doamna consilier Ancuţa
Adriana [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Se trece la vot. Se alege ca modalitate de vot t\ierea cu o linie a persoanei pe care nu o dore[te.
Dup\ vot, comisia num\r\ voturile, rezult\ urm\torul: 14 voturi „ PENTRU ” domnul consilier Butc\
Drago[ [i 2 voturi „ ~MPOTRIV| ”, deci reprezentantul `n Consiliul de Administra]ie este domnul consilier Butc\
Drago[.
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Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion refuz\ s\ semneze procesul - verbal de num\rare.
Doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena precizeaz\ acest aspect, iar consilierii locali sunt
de acord cu validarea procesului - verbal semnat doar de doamna consilier Burlan Filoftia [i doamna consilier
Ancuţa Adriana.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu este de acord cu scutirea major\rilor [i penalit\]ilor de `ntârziere
pentru toat\ lumea, numai pentru chiria[ii din locuin]ele din fondul de stat. Ace[tia sunt ni[te am\râ]i, nu sunt de
acord s\-i b\g\m pe to]i, `n aceea[i oal\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ nu este de acord cu acest proiect, `n comisie s-a propus
un amendament de a aproba situa]ia de plat\ a major\rilor de `ntârziere [i a penalit\]ilor numai pentru chiria[i, nu
pentru to]i cei care au datorii la impozite [i taxe locale. Sunt oameni cu probleme deosebite, care au angajament la
executor, au discutat ca proiectul de hot\râre s\ vizeze persoanele cu o anumit\ situa]ie material\ [i social\,
precar\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ care este procentul `ncasat din impozite [i taxe anul
trecut? pentru c\, apreciaz\ domnia sa, numai a[a vom [ti ce mai avem de f\cut.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ raportul cu privire la `ncasarea obliga]iilor fiscale `l facem `n trei
modalit\]i [i pe o formul\ stabilit\ de Direc]ia Finan]elor Publice Locale, pentru anumite obliga]ii pe acest calcul
(86% pentru anul trecut realizat). ~n acest raport nu sunt luate `n calcul obliga]iile bugetare restante. Dac\ lu\m `n
calcul toate obliga]iile fiscale [i cele principale [i cele accesorii, procentul este undeva la 52%, `ntotdeauna
crescând gradual, unde 52 - 54%, nu este foarte mult. Acest lucru se datoreaz\ [i execut\rii silite [i a
recomand\rilor f\cute de organele de control. Acesta ar fi gradul de `nc\rcare real pentru toate obliga]iile bugetare
undeva la 50%. Suma `n cifre absolute este greu de dat, putem s\ v\ d\m cifra exact\ a `ncas\rilor, dac\ s-ar `ncasa
datoria principal\ (25 miliarde), `n condi]iile `n care s-ar `ncasa datoria principal\, adic\ ar fi un lucru extraordinar,
dar nu [tiu `n ce m\sur\ s-ar rezolva `n acest mod.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune legat de persoana fizic\ Nica Mirel, `ntreab\ care este
suma total\ de `ncasat?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n acest\ situa]ie trebuie discutat\ echilibrat, nu doar pentru Nica
Mirel.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ nu ar fi r\u s\ evalu\m ac]iunile pe care le are [i s\ le
cedeze societ\]ilor noastre. Se poate demola [i construi un bloc.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu aceasta este procedura legal\, sunt [i al]i creditori care au
prioritate [i care au de `ncasat sume de bani restante de la Nica Mirel. Din masa credal\ se `ndestuleaz\ creditorii
care au prioritate, au ipoteci, etc.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ domnul Nica Mirel ar fi avut societate comercial\ [i
bunurile ar fi fost ale societ\]ii, impozitul datorat ar fi fost mai mare?! O alt\ `ntrebare: ce se va `ntâmpla dac\ dl.
Nica sau al]i contribuabili nu-[i onoreaz\ plata datoriei pe care o are la zi? E tras la r\spundere cineva? Sau ne vom
trezi peste 2 ani, 3 ani, când el, acumuleaz\ datorii [i mai mari prin neplata taxelor [i impozitelor, ce facem `n
caeast\ situa]ie pentru dezvoltarea ora[ului Pucioasa? Ne lipsim de ace[ti bani pe care ar trebui s\-i `ncas\m la
bugetul local pentru dezvoltare sau pur [i simplu ne uit\m la el [i-i facem un favor? Ce facem cu al]i agen]i
economici care luând acest proiect de hot\râre de bun vor trage concluzia c\ este bine s\ nu-[i pl\teasc\ la timp
impozitele [i taxele locale c\tre ora[ul Pucioasa, pentru c\ se va da o hot\râre prin care va fi amnistiat.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cei care nu vor pl\ti pân\ la 25.12.2015 vor pl\ti atât debitul
curent cât [i major\rile [i penalit\]ile de `ntârziere, nu-l va scuti nimeni. Dac\ nu [i le pl\te[te ele vor curge `n
continuare, evident, pân\ [i le pl\te[te. ~n ce prive[te impozitele, este mai mare impozitul pe persoan\ juridic\.
Proiectul de hot\râre, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], se refer\ numai la persoane fizice, nu [i la persoane
juridice.
Trebuie luat\ `n calcul [i legea falimentului personal.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ proiectul de hot\râre este foarte clar, cine nu pl\te[te pân\ la
25.12.2015 nu beneficiaz\ de scutirea major\rilor [i penalit\]ilor de `ntârziere.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n cazul Pietro[eanu nu s-a putut face nimic pentru c\ legea nu ne-a
permis. Mergând mai departe pe acest\ logic\ a scutirii de penalit\]i, datoriile chiria[ilor sunt clare, cu persone, cu
debite, cu sume - chirii [i penalit\]i de `ntârziere, etc. Unii [i-au luat [i angajamente de plat\. Acest proiect de
hot\râre este „ b\gat dup\ u[\ ” `n loc s\-l discut\m deschis. Alin. 3 din procedur\ spune c\ referatul cu proprietarii
de acordare a scutirii de plat\ a major\rilor [i penalit\]ilor va fi aprobat de primar, f\r\ a fi necesar\ aprobarea lui
de c\tre Consiliul Local. Apreciaz\ c\ nu este corect, trebuie s\ [tie Consiliul Local ce aprob\ cui [i ce sum\. La
ace[ti am\râ]i le punem toate elementele, toate sumele (chiria[i) [i restul, care-i grosul. Consiliul Local nu are
cuno[tin]\. Ce valoare, de când sunt restan]ele?! Nu suntem pro[ti `n Consiliul Local.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ e aceea[i regul\ pentru toat\ lumea. La Pietro[eanu era vorba
despre o datorie curent\, nu despre accesorii.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ informarea [i proiectul de hot\râre cu privire la procedura de
scutire de major\ri de `ntârziere [i penalit\]i trebuie discutate `mpreun\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ sunt 2 probleme distincte unii sunt foarte am\râ]i, cei din list\, iar
restul este o nebuloas\.
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Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ `n referat [i `n lege spune c\ aceast\ scutire se acord\ „ la
cererea justificat\ a contribuabililor ” Ce `nseamn\ cerere justificat\? {tiu, legat de chiria[i, c\ cei care sunt `n
aceast\ list\ au justificare.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind transformarea `n cadrul U. A. T.
Ora[ul Pucioasa - compartimentul juridic, urm\rire debite, arhiv\ a func]iei publice vacante de inspector, clasa I,
grad asistent `n func]ie public\ vacant\ de referent, clasa III, grad asistent.”
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 Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
transformarea `n cadrul U. A. T. Ora[ul Pucioasa - compartimentul juridic, urm\rire debite, arhiv\ a func]iei
publice vacante de inspector, clasa I, grad asistent `n func]ie public\ vacant\ de referent, clasa III, grad asistent [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 aprobarea Planului de ordine [i
siguran]\ public\ al Poli]iei Locale 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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
probarea Planului de ordine [i siguran]\ public\ al Poli]iei Locale Pucioasa [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 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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - 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 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu]ie
a bugetului local [i a celorlalte bugete ale U. A. T. Ora[ul Pucioasa. ”
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 spune c\ va vota `mpotriva acestui proiect de hot\râre [i [tiu c-o s\ fiu acuzat
de domnul primar c\ nu vreau binele ora[ului. Domnul primar vrea binele ora[ului d\râmând gardul de la prim\rie,
gardul din parc, troi]a de la Glodeni, toate acestea f\r\ aprobarea Consiliului Local, fiindc\ se apropie sfâr[itul de
mandat al domnului primar, s-a gândit s\ mai fac\ un bine ora[ului Pucioasa `n a demola {coala nr. 4 „ Elena
Donici Cantacuzino ” care a fost o emblem\. Din raportul prezentat rezult\ c\ anul trecut s-a cheltuit suma de
92.000 EURO. V\ `ntreb domnilor consilieri dac\ era nevoie de 92.000 EURO ca s\ d\râmi o [coal\?! Oare nu era
mai economic s\ d\m câteva g\uri `n acoperi[ul [colii [i distrugerea era aceea[i [i ne r\mânea suma de 92.000
EURO. Cine se face vinovat de distrugerea a 92.000 EURO [i a mobilierului, pere]ilor din acest\ [coal\? De ce s\
suport\m noi, cet\]enii ora[ului, neglijen]a sau indolen]a unor oameni care n-au voin]\. Sunt afecta]i cei 700 de
elevi, p\rin]ii lor, cadrele didactice [i tot ora[ul. ~mi pun `ntrebarea, spune domnul consilier Pop Aurel [i de
calitatea `nv\]\mântului `n aceast\ perioad\. Cum s-a putut face plata v\zând distrugerile produse [i faptul c\ lucrau
numai 2 - 3 oameni?! Apoi `l `ntreab\ pe domnul primar [i pe doamna director economic S`rboiu Adriana câ]i bani
s-au pl\tit `n anul 2015 [i solicit\ s\ pun\ la dispozi]ia Consiliului Local facturile cu care s-au pl\tit lucr\rile [i
procesele - verbale de recep]ie pe baza c\rora s-a f\cut plata. Pentru foi[orul din parcul central, spune domnul
consilier Pop Aurel, s-a pl\tit suma de 33.000 lei, 6.500 EURO, respectiv munca unui om pe 2 ani, cu salariul
minim pe economie. Por]ile de la intrarea `n parc, spune domnul consilier Pop Aurel, au costat 8.081 lei, cca. 2.700
EURO, munca unui om pe 9 luni.
Repara]ia C\minului Cultural din Diacone[ti, spune domnul consilier Pop Aurel, 8.520 EURO. ~ntreab\ de
ce s-a pl\tit aceast\ sum\ când Prim\ria avea contract cu S. C. Valve?! Acest lucru denot\ c\ lucr\rile nu au fost
executate.
Cu ocazia Serb\rilor ora[ului Pucioasa s-a cheltuit suma de 118 000 lei, aproximativ 26.000 EURO [i to]i
ne aducem aminte cum a fost luminat ora[ul cu acele ornamente albastre [i puse foarte rar care d\dea impresia unui
ora[ nepopulat, a fost cel mai prost iluminat din ultimii [apte ani. ~mi pun `ntrebarea, spune domnul consilier Pop
Aurel, dac\ s-au cheltuit cei 26 900 de euro `n scopul destinat?!
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Pentru rigolele dup\ Valea Neagr\ s-au cheltuit 65 000 EURO, f\cându-se precizarea c\ s-au terminat
(finalizat) lucr\rile. Partea dinspre Ser\ nu este terminat\, lipsesc cam 20 de buc. panouri bordurate. Solicit\
domnului primar [i doamnei ec. S`rboiu Adriana procesul - verbal de recep]ie, facturile/bucat\ panou bordurat.
La cap. SCUP - m\riri de capital cu 650.000 lei, aproximativ 150.000 EURO, spune domnul consilier Pop
Aurel. Este o afacere bun\, ca asociat unic al Consiliului Local s\ faci m\riri de capital social [i s\ devi rentabil.
Dup\ p\rerea mea, societatea SCUP, spune domnul consilier Pop Aurel, este o societate de muls.
La cap. „ Demol\ri - co[ fum ” - `ntreab\ de ce s-a dat 6.600 EURO. De ce nu s-a dat `n contrapartid\
c\r\mizile date din demolare. Din acele c\r\mizi, spune domnul consilier Pop Aurel, se putea face o cas\ cu etaj.
~n aceste condi]ii prezentate mai sus, `ntreb unde sunt c\r\mizile din demolare [i cine a fost sau este
beneficiarul lor sau au `mp\rt\[it aceea[i soart\ ca pavelele rezultate din amenajarea trotuarelor, spune domnul
consilier Pop Aurel?
La cap. „ Dezvoltare zon\ turistic\ s-au cheltuit `n anul 2014 - 4 229 749 000 lei, cca. 977 mii EURO, deci
total cheltuieli. Cu ce pre] s-au f\cut aceste amenaj\ri, cu ce termen de garan]ie, cum s-a pl\tit aceast\ sum\ uria[\?
Domnule primar, spune domnul consilier Pop Aurel, pentru cele prezentate mai sus cineva trebuie s\ dea
explica]ii.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execu]ie a bugetului local [i a celorlalte bugete ale U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i este aprobat
cu 12 voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel, 3 „ AB}INERI ” [i 1 absent domnul consilier Grosu Gabriel Mihai.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ bugetul local a fost aprobat de Consiliul Local, a fost [i un
control al Cur]ii de Conturi. Au fost g\site [i anumite neconformit\]i, parte au fost rezolvate, am fost verifica]i
foarte strict. O s\ avem o desc\rcare a Cur]ii de Conturi. Orice sum\ cheltuit\ a fost aprobat\ de Consiliul Local.
~n leg\tur\ cu {coala nr. 4, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], aici, `ntradev\r sunt probleme. Situa]ia
este destul de grav\. ~n permanen]\ ne-au min]it. Sper s\ g\sim solu]ia s\ rezolv\m situa]ia cu {coala nr. 4. Nu se
mai pune problema de 15 septembrie, va fi probabil undeva `n luna decembrie. Mâine ne `ntâlnim cu consultan]a [i
vom stabili dac\ putem sau nu s\ anul\m contractul. Contractul se termin\ pe 21.08.2015. Chiar ast\zi am primit
anumite informa]ii despre ei, a[a au mai procedat [i cu Spitalul Jude]ean din Craiova. Acolo, oamenii s-au sesizat
ca [i noi pe anumite situa]ii au `ncetat contractul [i acum se judec\. Ne afl\m, acum, sub imperiul unui contract, pe
care trebuie s\-l respect\m `n totalitate. S-ar putea s\ ajungem s\ pl\tim mai mult decât câ[tig\m. Au datorii [i nu
reu[esc s\-[i pl\teasc\ salaria]ii. C\ut\m solu]ii [i clauze contractuale prin care s\-i ac]ion\m `n instan]\ [i s\
câ[tig\m.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce nu face biroul urbanism - investi]ii o informare lunar\ cu
lucr\rile care s-au f\cut. Constat\m acum c\ sunt deficien]e, de ce nu suntem informa]i?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune domnule Pop nu dori]i informa]ii, vre]i doar s\ ie[i]i `n eviden]\ c\
[ti]i cum se cheltuie[te banul public.
~n continuare, doamna Costache Severa spune c\ nu poate pl\ti chiria, nu poate s\ dea un milion, pentru c\
nu are pe nimeni: nu are frate, sor\, mam\. Dac\ o d\ afar\ din camer\ nu are unde se duce. Poate da 50 lei/lun\.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare [i func]ionare a pie]ei agroalimentare „ Cartaxo ” din ora[ul Pucioasa.”
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\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ se discut\ proiectele `n comisie. ~l `ntreab\ dac\ domnul
consilier Pop Aurel a fost `n comisie?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n]elege c\ dac\ proiectele se discut\ `n comisie, nu se mai discut\ `n
plen.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ a[teapt\ explica]ii de la dl. Pârvu, având `n vedere c\ la
[edin]a comisiilor de specialitate nu avea toate r\spunsurile.
Domnul Pârvu - [ef serviciu administra]ie public\ local\ spune c\ actualul Regulament este caduc. Din
2004 el nu mai este `n vigoare Hot\rârea Guvernului nr. 384/2004 spune foarte clar ce trebuie s\ cuprind\
regulamentul unei pie]e [i oblig\ autorit\]ile publice locale s\-[i refac\ regualmentele dup\ structura [i cadrul
prev\zut de Hot\rârea Guvernului nr. 384/2004.
Ca atare din 2004 pân\ `n prezent trebuie reactualizat. Am avut ca modele regulamentele pie]elor din
Timi[oara, Cluj [i un sector din Bucure[ti. Pe cadrul regulamentului din hot\râre, am luat elemente care sunt
valabile pentru Pucioasa, pentru c\ sunt anumite sectoare care nu sunt valabile, l-am actualizat pe specificul pie]ei
noastre.
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Am adus `n regulament [i prevederile Legii nr. 145/2014 care vine [i stabile[te un loc distinct `n pia]\
pentru produc\torii individuali. Aceast\ prezentare a comercian]ilor ca produc\tori nu mai este posibil\ acum vor
avea sectoare separate. Elementul de noutate este acel sector disctinct al produc\torilor, minim 30%. S\pt\mâna
viitoare - mar]i, miercuri vom face efectiv mutarea produc\torilor, dup\ care a comercian]ilor.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe, spune c\ `n pia]\ exist\ o activitate a societ\]ilor comerciale,
Persoane Fizice, dar care au [i atestat de produc\tor. De exemplu au atestat pentru mere [i vinde salat\, citrice pe
societate. Cum `i vom `mp\r]i `n aceast\ situa]ie pe cei care au aceast\ calitate de produc\tor [i de comerciant?!
Domnul Pârvu spune c\ aceast\ problem\ va fi `n toate pie]ele din ]ar\. Comerciantul care desf\[oar\
activitate [i pe baz\ de atestat are obliga]ia s\ ob]in\ acel atestat prev\zut de Legea nr. 145/2014, care se ob]ine de
la prim\rie, `n condi]iile stabilite de lege. ~n aceste condi]ii, atunci când vinde produse pe baz\ de atestat va sta `n
sectorul de produc\tori, iar `n cazul `n care va vinde produse pe societate va sta `n sectorul pentru comercian]i.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ este simplu când are societate, dar când are Persoan\ Fizic\
Autorizat\ el nu are voie s\ aib\ angaja]i [i atunci cine vinde?!
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ pe atestatul de produc\tor se trec [i al]i membri ai familiei [i
pot vinde aceia.
Domnul Pârvu spune c\ trebuie s\ aleag\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la nivel de prim\rie exist\ o comisie care verific\ situa]iile care se
reg\sesc pe teren, ce cultur\, suprafe]e [i cantit\]i estimate.
Domnul Pârvu spune c\ sunt probleme pentru c\ nu vor s\ se mute.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ cel care este comerciant [i produc\tor o s\-i g\sim `n
ambele sectoare. Legea nr. 145/2014 ne oblig\ s\ avem sectoare diferite, altfel ni se aplic\ sanc]iuni.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion propune s\ fie modificat programul.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu mai este timpul necesar pentru a face cur\]enie `n pia]\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ unde se vând animalele vii `n pia]\?
Domnul Pârvu spune c\ acest regulament este f\cut ]inând cont de experien]a unor pie]e din ]ar\ [i avem `n
vedere [i viitorul, nu numai ce putem vinde ast\zi, am avut `n vedere [i o perspectiv\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acest regulament suport\ modific\ri sau complet\ri ori de câte ori
va fi cazul. Animalele vii se vor vinde `ntr-o cu[et\, care se va amplasa lâng\ chio[c, ca la sfâr[itul s\pt\mânii s\
vând\ [i animale vii.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a pie]ei agroalimentare „ Cartaxo ” din ora[ul Pucioasa [i
este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri [i cheltuieli aferent anului 2015 al S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP S.R.L. ”
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 spune c\ vede aici `n raport c\ SCUP-ul a f\cut un `mprumut de 513 219
EURO. Ce s-a `ntâmplat cu ace[ti bani?
Domnul director Butc\ Doru nu este prezent la [edin]\, are un deces `n familie, spune domnul primar jr.
B\d\u D\nu]. SCUP-ul nu are niciun `mprumut, probabil este o gre[al\ `n raport. La [edin]a urm\toare va da
explica]iile necesare. Trebuia aprobat de Consiliul Local acel `mprumut.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli aferent anului 2015 al S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice
Pucioasa SCUP S.R.L. [i este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ”, 2 „ AB}INERI ” - domnul consilier Pop Aurel [i
domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion [i 2 absen]i - domnul consilier Grosu Gabriel Mihai [i domnul consilier
Popa Constantin Tiberiu era ie[it afar\ din sala de Consiliu Local.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de
acordare a scutirii de la plata major\rilor/penalit\]ilor de `ntârziere aferente obliga]iilor bugetare, constând `n
impozite [i taxe locale, redeven]e [i chirii datorate bugetului local de c\tre persoanele fizice care au obliga]ii fa]\ de
U. A. T. Ora[ul Pucioasa. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
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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 nefavorabil proiectului de hot\râre.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu amendamentul s\ se acorde scutiri de major\ri [i
penalit\]i pentru chirii, cele care sunt `n informare.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu se poate discuta de scutiri individuale acordate prin hot\râri
ale Consiliului Local. Propunerea dvs. ar `nsemna o discriminare fa]\ de persoanele care nu au cerut acest lucru.
Domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin `ntreab\ pentru ce se scutesc? [i pân\ la 25.12.2015 ce se
pl\te[te?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cei care pân\ la 25.12.2015 vor pl\ti datoria curent\, beneficiaz\
de scutirea de plata major\rilor [i penalit\]ilor de `ntârziere. Am venit aici cu scutiri acordate pe lege pentru cei cu
handicap, etc. Am avut discu]ii [i la nivel de minister, s\ venim cu o hot\râre de Consiliu Local prin care se acord\
facilit\]i. Legea prevede c\ aceste scutiri se acord\ `n baza unor acte normative speciale. Hot\rârea Consiliului
Local nu este act normativ special. Anumite clarific\ri le-am avut [i la nivel de Minster de Finan]e. {i la nivel de
minister ni s-a spus c\ se rezolv\ situa]ia. Curtea de Conturi nu mi-a r\spuns concret dac\ e posibil sau nu. {i alte
localit\]i din ]ar\ au dat scutiri, chiar [i `n jude]ul Dâmbovi]a. Se poate merge [i pe alte situa]ii prev\zute de CF.
Sunt [i alte situa]ii obliga]ii bugetare pe care nu le avem `n vedere `n acest proiect de hot\râre. Dac\ se va reu[i
`ncasarea datoriei principale care este de 25 de miliarde, 4 miliarde ar fi penalit\]i [i major\ri de `ntârziere de care
am sc\pa. Se discut\ de legea falimentului [i este posibil s\ r\mânem la fel. Pentru a executa cei 4.000 de debitori,
efortul este foarte mare, iar personalul este insuficient. Curtea de Conturi mi-a l\sat ca recomandare s\ cre[tem
ritmul de `ncasare.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ este de acord cu propunerea. Acest balast este vechi. ~[i pune
`ntrebarea dac\ ace[ti 4 000 de oameni [tiu de aceast\ hot\râre?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ vor fi anun]a]i.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ dac\ ace[ti oameni nu vor pl\ti ulterior chiria [i-i vom aduce `n
aceea[i situa]ie nu am f\cut nimic, vom strânge, din nou, balast.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ domnul consilier Popa Constantin Tiberiu a prezentat un
proiect cu 5 persoane, la Târgovi[te. Noi de ce nu am putea nominaliza pe cine scutim, concret? [i s\ vot\m, aici, `n
Consiliul Local.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n aceast\ hot\râre este reglemantat\ procedura, dac\ se dore[te
nominal, atunci la fiecare sfâr[it de lun\ se va veni cu lista cu cei care au f\cut cereri [i se `ncadreaz\.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ dac\ Curtea de Conturi spune c\ nu e bine, ce facem, cine
d\ banii?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ ne `ndrept\m `mpotriva lor, a[a spune legea.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan face apel la calm [i la `n]elegere. Trebuie compromisuri de ambele
p\r]i, a v\zut aici „ prea mult\ patim\ ”.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pentru locuin]e, pentru viitor, ne gândim la regimul juridic al
locuin]elor, s\ le transform\m `n locuin]e sociale, de[i 22 de lei nu este o sum\ mare.
Doamna Paula Oancea spune c\ a `ntârziat la plata chiriei pentru c\ a r\mas f\r\ serviciu. De[i a `ncercat s\
se angajeze, din cauza vârstei (50 de ani) nu a angajat-o nimeni.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ de scutiri de major\ri [i penalit\]i vor beneficia to]i cei care au
datorii.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata major\rilor/penalit\]ilor de `ntârziere aferente obliga]iilor
bugetare, constând `n impozite [i taxe locale, redeven]e [i chirii datorate bugetului local de c\tre persoanele fizice
care au obliga]ii fa]\ de U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i este aprobat 9 voturi „ PENTRU ”, 6 „ AB}INERI ” (doamna
consilier Ancuţa Adriana, doamna consilier Cr\ciun Dorina, domnul consilier Mădăran Constantin, domnul
consilier Popa Constantin Tiberiu, domnul consilier Toma Vasile Gabriel, domnul consilier Veveriţă Gheorghe
Ion) [i un vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ obiec]iuni:
„ OBIEC}IUNI
la Hot\rârea Consiliului Local nr. 66/29.05.2015
privind: aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata major\rilor/penalit\]ilor de `ntârziere aferente
obliga]iilor bugetare, constând `n impozite [i taxe locale, redeven]e [i chirii datorate bugetului local de c\tre
persoanele fizice care au obliga]ii fa]\ de U. A. T. Ora[ul Pucioasa.
Apreciez aceast\ hot\râre ca fiind nelegal\ pentru urm\toarele considerente:
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Art. 125 din Codul de procedur\ fiscal\ prevede posibilitatea acord\rii unor `nlesniri la plata obliga]iilor
fiscale, printre care la lit. d): „ amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere, cu
excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de amânare. ”
Actul normativ precizeaz\ la art. 125, alin. (1) [i alin. (2) c\ aceste `nlesniri se acord\ la cererea justificat\ a
contribuabililor, ori prin procedura aprobat\ de Consiliul Local aceste scutiri se acord\ tuturor contribuabililor care
au restan]e la plata obliga]iilor fiscale.
Art. 125, alin. (3) prevede c\ „ procedura de acordare a înlesnirilor la plată pentru creanţele bugetare locale
se stabileşte prin acte normative speciale.”, ori hot\rârea Consiliului Local nu este act normativ special.
Deci, apreciez c\ aprobarea acestei proceduri de acordare a scutirii de la plata major\rilor/penalit\]ilor de
`ntârziere aferente obliga]iilor bugetare, constând `n impozite [i taxe locale, redeven]e [i chirii datorate bugetului
local de c\tre persoanele fizice care au obliga]ii fa]\ de U. A. T. Ora[ul Pucioasa nu este atributul Consiliului
Local, ci ar trebui aprobat\ printr-un act normativ special (Hot\râre de Guvern, Ordin de Ministru).”
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei locuin]e
ANL [i anume ap. nr. 13, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor, ap. nr. 12, bl. D ANL, str, Stadionului [i ap. nr. 9, bl. 3
ANL, str. Rândunelelor, conform anexei nr. 1.”
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 Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
repartizarea a trei locuin]e ANL [i anume ap. nr. 13, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor, ap. nr. 12, bl. D ANL, str,
Stadionului [i ap. nr. 9, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor, conform anexei nr. 1 [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 schimbului de
locuin]e ANL `ntre C\lin Adina Elena, chiria[ `n ap. nr. 11, bl. A A.N.L., str. Stadionului [i doamna Neagoe
Georgiana Cristina, chiria[ `n ap. nr. 1, bl. D A.N.L., str. Stadionului. ”
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 Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
probarea schimbului de locuin]e ANL `ntre C\lin Adina Elena, chiria[ `n ap. nr. 11, bl. A A.N.L., str. Stadionului [i
doamna Neagoe Georgiana Cristina, chiria[ `n ap. nr. 1, bl. D A.N.L., str. Stadionului [i este aprobat cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ obiec]iuni:
„ OBIEC}IUNI
la Hot\rârea Consiliului Local nr. 67/28.05.2015
privind: aprobarea schimbului de locuin]e ANL `ntre doamna C\lin Adina Elena - chiria[, `n ap. nr. 11, bl. A ANL
str. Stadionului [i doamna Neagoe Giorgiana Cristina chiria[, `n ap. nr. 1, bl. D ANL str. Stadionului.
Apreciez Hot\rârea Consiliului Local nr. 67 din 28.05.2015 privind aprobarea schimbului de locuin]e
ANL `ntre doamna C\lin Adina Elena - chiria[, `n ap. nr. 11, bl. A ANL str. Stadionului [i doamna Neagoe
Giorgiana Cristina chiria[, `n ap. nr. 1, bl. D ANL str. Stadionului ca fiind nelegal\.
Regimul juridic al acestor locuin]e este reglementat de Legea nr. 152/1998 privind `nfiin]area Agen]iei
Na]ionale pentru Locuin]e [i de Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice
pentru punerea `n aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998.
Potrivit prevederilor art. 14, alin. (7) din Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001: „ 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 Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste
locuinţe.”
Anual prin Hot\rârea Consiliului Local a fost aprobat\ lista cu ordinea de prioritate. ~n baza acestei liste sau repartizat aceste 2 locuin]e, pe baza criteriilor cadru cuprinse `n anexa 11 la Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001
[i aprobate de Consiliul Local. Legea special\ nu prevede posibilitatea efectu\rii unor schimburi de locuin]e, mai
mult acest schimb ar echivala cu o nou\ reparti]ie, ceea ce nu este legal. Persoanele care fac schimbul, fiecare dintre
ele `ndeplinesc condi]iile pentru locuin]a pentru care au primit reparti]ie [i nu pentru cea pe care o prime[te la
schimb, ajungându-se astfel la nerespectarea criteriilor de repartizare a locuin]ei [i a listei pe ordinea de prioritate. ”
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
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Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ la [edin]a Consiliului de administra]ie al Colegiului Na]ional
Nicolae Titulescu am r\mas interzis\, când reprezentanta dvs. `n consiliul de administra]ie, doamna Stanciu Clara, a
spus c\ Colegiului Na]ional Nicolae Titulescu nu este prins `n lista de investi]ii cu instala]ia termic\. Sper s\ nu
ajungem `n situa]ia Spitalului cu acreditarea, s\ ajungem [i aici, la 15 septembrie [i s\ nu avem c\ldur\. Nu am
nicio obliga]ie legat\ de Colegiu, dar este emblema ora[ului. Pentru rezolvarea acestui lucru, `ntreb de ce Grupul
{colar este trecut pe lista de investi]ii, iar Colegiul nu, pentru c\ doamna Stanciu Clara a r\spuns c\ „ nu sunt prin[i
pe lista de investi]ii ”
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ Grupul {colar - Liceul tehnologic, la ce investi]ii v\ referi]i?
Pe investi]ii, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], pe liceul tehnologic se deruleaz\ un proiect. ~ntradev\r
vine [i prim\ria cu o contribu]ie de câteva sute de milioane. Sunt luate `n discu]ie, pe proiecte europene 2014 2020, atât Colegiul cât [i Grupul industrial.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ pentru canalul termic sunt cuprin[i bani [i se va rezolva aceast\
situa]ie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ doamna directoare a discutat de mai multe ori cu noi [i i-am
explicat. De asemenea [i domnul Sec\reanu a venit c\ nu [tiu ce-i mai trebuie la cabinet dar nu are, iar domnul
primar l-a `ntrebat de ce nu a venit pân\ acum s\ l\mureasc\ aceast\ problem\.
~n continuare domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ prezint\ invita]ia adresat\ de
primarul municipiului Jonava, adresat\ primarului ora[ului Pucioasa, de a participa `mpreun\ cu o delega]ie (2 - 3
persoane) `n perioada 22.06.2015 - 24.06.2015 la s\rb\toarea anual\ a verii.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ cine dore[te s\ mearg\?
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ din ce comisie de specialitate va face parte?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ se va stabili la [edin]a urm\toare.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ când se va pune lista cu sponsorii pe monumentul din parc?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ `ntreab\ cine dore[te s\ mearg\ `n Lituania?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ o persoan\ trebuie s\ fie cunosc\toare de limba englez\, rus\ sau
lituanian\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ 1 - 2 persoane s\ fie din aparatul de specialitate al primarului [i
un consilier local.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ dac\ dore[te cineva dintre consilieri s\ spun\. Altfel stabile[te
dânsul din aparatul de specialitate.
Dintre consilieri spun c\ ar dori s\ mearg\ domnul consilier Barbu Adrian [i domnul consilier Butc\
Drago[.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ v\ stabili dânsul cine merge din prim\rie.
Doamna Dinu Anca Georgeta aduce la cuno[tin]\ consilierilor locali c\ au obliga]ia de a depune pân\ la
15.06.2015 declara]iile de interese [i declara]iile de avere. Apoi spune c\ ast\zi la 18.00 sunt invita]i la Centru
Cultural Pucioasa la Teatrul de Revist\ Bucure[ti - spectacolul „ Ast\ sear\ chef de râs ” iar intrarea este liber\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acest spectacol trebuia s\ se ]in\ cu contribu]ia celor care merg la
spectacol.
Domnul Muraru a propus, dac\ nu avem bani `n buget s\ se desf\[oare spectacolul acum [i s\ pl\tim la
Serb\rile ora[ului Pucioasa suma de 5 000 de lei `n care intr\ [i acest spectacol.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
dr. B|DESCU GHEORGHE

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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Data
-

Semnătura
-

