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 30.04.2015
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.

Ancuţa Adriana
Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Burlan Filoftia
Butc\ Drago[
Cr\ciun Dorina
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihai
Iordănescu Victoria
Mădăran Constantin
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Toma Vasile Gabriel
Veveriţă Gheorghe Ion

Au fost absen]i domnii consilieri: Cîrstoiu Mihail [i Mircea Daniela Elena.
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar al U. A. T. Ora[ Pucioasa - jr. Catan\ Elena, 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, o supune la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\, inclusiv cu cererea doamnei Ionescu Roxana care solicit\ ajutor pentru fiul s\u.
Apoi doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ pe rând procesele verbale ale [edin]elor Consiliului Local
din 23.03.2015, 26.03.2015, 07.04.2015 [i 08.04.2015.
Fiecare proces - verbal a fost supus la vot separat [i au fost aprobate cu unanimitate de voturi, nefiind
observa]ii asupra acestora.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Barbu Adrian.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia doamnei
Ana Maria din func]ia de consilier local [i se declar\ locul vacant. ”
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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre prin care se ia
act de demisia doamnei Ana Maria din func]ia de consilier local [i se declar\ locul vacant [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea
Hot\rârii Consiliului Local al ora[ului Pucioasa nr. 38/28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al ora[ului Pucioasa `n consiliul de administra]ie al Spitalului Or\[enesc 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 pentru desemnarea reprezentantului `n Consiliul de Administra]ie.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune pe domni[oara consilier Iordănescu Victoria, iar
doamna consilier Ancuţa Adriana pe doamna consilier Burlan Filoftia.
Se fac buletinele de vot. Pe buletinele de vot sunt trecute cele dou\ persoane propuse: Iordănescu Victoria
[i Burlan Filoftia. Se alege ca modalitate de vot t\ierea cu o linie a persoanei pe care nu dore[ti s-o votezi.
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Se stabile[te comisia de num\rare a voturilor `n urm\toarea componen]\: doamna consilier Ancuţa Adriana,
doamna consilier Burlan Filoftia [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Se trece la vot secret.
Apoi, comisia num\r\ voturile, rezultând un num\r de 8 voturi „ PENTRU ” [i 6 voturi „ ~MPOTRIV| ”
pentru doamna consilier Burlan Filoftia [i 6 voturi „ PENTRU ” [i 8 voturi „ ~MPOTRIV| ” pentru domni[oara
consilier Iordănescu Victoria, deci a fost ales membru `n Consiliul de Administra]ie al Spitalului Or\[enesc
Pucioasa doamna consilier Burlan Filoftia.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea
Anexei nr. 1 la Hot\rârea Consiliului Local al ora[ului Pucioasa nr. 137/26.09.2013 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al ora[ului Pucioasa `n consiliile de administra]ie ale unit\]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 `l propune pe domnul consilier Veveriţă
Gheorghe Ion, iar doamna consilier Ancuţa Adriana pe domnul consilier Bădescu Gheorghe.
Se tip\resc buletinele de vot. Pe buletinele de vot sunt trecute cele dou\ persoane propuse: Veveriţă
Gheorghe Ion [i Bădescu Gheorghe. Se alege ca modalitate de vot t\ierea cu o linie a persoanei pe care nu dore[ti
s-o votezi.
Se stabile[te comisia de num\rare a voturilor `n urm\toarea componen]\: doamna consilier Ancuţa Adriana,
doamna consilier Burlan Filoftia [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe refuz\ s\ voteze, nu este de acord cu propunerea s\ fac\ parte din
Consiliul de Administra]ie, consider\ c\ din acest consiliu ar trebui s\ fac\ parte un cadru didactic.
Se trece la vot secret.
Dup\ num\rarea voturilor a rezultat un num\r de 7 voturi „ PENTRU ” [i 6 voturi „ ~MPOTRIV| ” pentru
domnul consilier Bădescu Gheorghe [i 6 voturi „ PENTRU ” [i 7 voturi „ ~MPOTRIV| ” pentru domnul consilier
Veveriţă Gheorghe Ion.
Doamna secretar al ora[ului Pucioasa - jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ proiectul a fost respins având `n
vedere c\ nicio propunere nu a `ntrunit cvorumul prev\zut de lege de jum\tate + 1 din num\rul consilierilor
prezen]i, adic\ 8.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind transformarea `n cadrul U. A. T.
Ora[ul Pucioasa - Direc]ia Economic\ - compartimentul investi]ii [i proiecte europene a func]iei publice vacante de
inspector, clasa I, grad superior `n inspector, clasa I, grad asistent.”
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.
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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
transformarea `n cadrul U. A. T. Ora[ul Pucioasa - Direc]ia Economic\ - compartimentul investi]ii [i proiecte
europene a func]iei publice vacante de inspector, clasa I, grad superior `n inspector, clasa I, 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 cesiunea contractului de
`nchiriere nr. 10597 din 16.05.2015 ce are ca obiect `nchirierea terenului `n suprafa]\ de 13,5 mp. situat `n ora[ul
Pucioasa, str. Florin Popescu, cu destina]ia de amplasare garaj de la Ioni]\ Ion la Popa Ion. ”
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, `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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind cesiunea
contractului de `nchiriere nr. 10597 din 16.05.2015 ce are ca obiect `nchirierea terenului `n suprafa]\ de 13,5 mp.
situat `n ora[ul Pucioasa, str. Florin Popescu, cu destina]ia de amplasare garaj de la Ioni]\ Ion la Popa Ion [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 necesitatea aprob\rii unui
ACORD DE PARTENERIAT EDUCA}IONAL `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i Gr\dini]a Prichindel, având
tema proiectului „ COLABORARE GR|DINI}| - PRIM|RIE ” .
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.
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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 Pop Aurel spune c\ acest acord ar trebui semnat pe un an de aici `ncolo, nu retroactiv.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
necesitatea aprob\rii unui ACORD DE PARTENERIAT EDUCA}IONAL `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i
Gr\dini]a Prichindel, având tema proiectului „ COLABORARE GR|DINI}| - PRIM|RIE ” [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna Geant\ solicit\ anularea major\rilor de `ntârziere [i a penalit\]ilor de `ntârziere la chirie. Spune c\
pl\te[te atât la executor, cât [i la prim\rie [i tot are datorii.
Domnul consilier Butc\ Drago[ `ntreab\ cât are chirie pe lun\ [i care au fost motivele pentru care au ajuns
la aceste sume restante?
Doamna Geant\ spune c\ are chirie 22 lei/lun\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ major\rile de `ntârziere sunt aproape duble, a[a este prev\zut de
lege cuantumul lor.
~n leg\tur\ cu scutirea de major\ri [i dobânzi nu se poate aproba, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], de
c\tre Consiliul Local pentru c\ nu exist\ un act normativ `n acest sens, care s\ prevad\ acest\ posibilitate. Dac\ ar
exista, chiar [i posibilitatea e[alon\rii, ar trebui s\ existe o garan]ie pentru a se aproba aceast\ e[alonare.
Consiliul Local spune domnul primar jr. B\d\u D\nu] nu poate aproba scutiri f\r\ act normativ.
Major\rile [i penalit\]ile pot fi scutite numai pentru anul `n curs. Pentru anii trecu]i, trebuie s\ existe un act
normativ aprobat de guvern, de Parlament.
Domnul Zodia[u Bratulea spune c\ are 2 cereri la domnul primar prin care solicit\ un ajutor financiar
pentru a se putea opera la ochi. Nu a primit niciun r\spuns [i nu [tie dac\ se poate sau nu. Nu mai vede deloc [i
solicit\ ajutor. Solicit\ s\ se fac\ cur\]enie la blocul Omnia. Este terorizat de copiii doamnei Ion Florina, au spart
geamurile, `l alearg\ cu bolovani. Spune c\ „ copilul meu l-ar fi b\tut pe fiul s\u ” spune domnul Zodia[u Bratulea.
Nu mai [tim ce s\ facem cu acest\ femeie. Nu v\d [i m\ trezesc cu bolovani `n cap. Rug\mintea este `n numele
tuturor locatarilor de la Omnia.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va interveni Poli]ia Local\.
Domnul Zodia[u Bratulea spune c\ o duce foarte greu, dar [i mai greu de când este orb. Nu mai poate
merge nici la munc\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ are nevoie de acte medicale, s\ verific\m dac\ v\ `ncadra]i.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ domnul Zodia[u are ajutor social. Pentru a avea
certificat de handicap trebuie s\-[i fac\ un dosar [i pentru `ntocmirea acestui dosar are nevoie de ajutor pentru
`ntocmirea acestui dosar. ~n acest sens solicit\ ajutor de la compartimentul de la asisten]\ social\.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea execu]iei bugetelor
U. A. T. Ora[ul Pucioasa `ncheiate la 31.03.2015 (conform Ordinului Ministrului de Finan]e 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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea execu]iei bugetelor U. A. T. Ora[ul Pucioasa `ncheiate la 31.03.2015 (conform Ordinului Ministrului de
Finan]e nr. 244/2651/2010) [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Domnul Marinov ridic\ problema cet\]enilor de pe str. Nuf\rului. Dore[te s\ [tie când `ncepe asfaltarea pe
acest\ strad\?
Spune c\ dore[te s\ ridice câteva probleme: pe acest\ strad\ circul\ mijloace de transport de 20 t.
~ntrebarea este dac\ pe acest\ strad\ se toarn\ un strat de bitum? P\rerea sa este c\ ar trebui s\ se toarne
beton rutier, care ar fi [i practic [i economic. Altfel se face o treab\ de mântuial\ care se duce naibii `n 2 - 3
s\pt\mâni sau 2 - 3 luni. Acolo sunt ma[ini de 20 de tone care `ntorc `n mijlocul str\zii. Ro]ile din fa]\ vireaz\, iar
celelalte ro]i freac\ `n loc, asfaltul. Vine cineva s\ vad\, vine cineva s\ discute ce se `ntâmpl\ aici?! Sunt chestiuni
tehnice [i nu trebuie s\ ne batem joc de o lucrare [i de ni[te bani.
Al doilea aspect care se ridic\, spune domnul Marinov, acest\ strad\, care figureaz\ `n unele eviden]e ca
fiind asfaltat\, este ridicat\ mult pentru faptul c\ s-a considerat c\ dac\ mai punem ni[te pietri[ la câteva luni se mai
astup\ ni[te gropi. Strada este `nfior\toare, noroi când plou\ afar\, cum s-a uscat sunt nori de praf, chiar [i de la
ma[inile mici. La orice ploaie, fiind `nalt\ strada, apa curge `n cur]i. Apele pluviale, spune domnul Marinov, intr\
pe strad\ cu vitez\ mare, pentru c\ nu s-au f\cut gaig\re, canale de preluare, intr\ [i inund\ 6 - 8 cur]i, când plou\
cu pericol de a intra `n beciuri, unde se afl\ centralele de `nc\lzire. Aceasta este problema dumnealui.
Apoi, ar dori s\ [tie care este persoana autorizat\, `n fa]a acestui consiliu, când `ncep lucr\rile de amenajare
a acestei str\zi [i `n ni[te condi]ii care s\ [i ]in\ dac\ tot repar\m aceste str\zi.
~n continuare spune c\ s-a f\cut canalizarea, am intrat [i noi `n sfâr[it `n secolul 20. Când se leag\ aceast\
canalizare la re]eaua care duce la Glodeni? Care este situa]ia? Am f\cut pe strad\ instala]iile. Cât mai dureaz\ pân\
se leag\ la cea de la Glodeni?
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Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ lucr\rile de asfaltare vor `ncepe imediat dup\ ce vor fi `ncheiate
toate lucr\rile cu privire la infrastructura drumului: ap\, canal, gaze. Nu pot s\ v\ dau un termen fix, spune domnul
primar jr. B\d\u D\nu], 1 lun\ - 1 lun\ jum\tate, depinde [i de capacitatea constructorului de a lucra cu mai multe
for]e [i va intra imediat. Din calendarul nostru - 15.06.
Data de finalizare a constructorului este de 31.12.2015. Noi sper\m s\ venim cât mai repede.
Cu mijloacele auto grele, nu avem cum s\ limit\m accesul acestora, putem limita viteza [i traficul, urmând
s\-[i fac\ aprovizionarea cu mijloace auto mai mici. Nu poate s\ dea un r\spuns, urmeaz\ s\ se stabileasc\ `n
Consiliul Local.
~n leg\tur\ cu structura drumului, ca problem\ pe care sper\m s\ o rezolve `n mod corect, sunt 2 straturi de
asfalt care totalizeaz\ 10 cm, noi `ncerc\m s\ venim [i suplimentar cu o ranforsare a drumului, dac\ o s\ fie posibil,
cu respectarea proiectului tehnic. Sper\m s\ nu avem probleme pe acest\ chestiune. Ca s\ beton\m, costurile sunt
foarte mari [i nu se va putea face acest lucru.
Drumul este mai sus sau mai jos, a[a a fost construit. ~n leg\tur\ cu canalizarea, spune domnul primar jr.
B\d\u D\nu], aceasta este `n stare func]ional\, nu facem leg\tura cu Glodeni, pentru c\ nu avem sta]ie de pompare.
~n momentul `n care se va finaliza aceast\ lucrare pe POS Mediu, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], suntem
preg\ti]i s\ ne racord\m `n cealalt\ canalizare. Ca [i func]ionalitate a canaliz\rii, acesta este func]ional\.
Domnul Marinov `ntreab\ când este gata sta]ia de pompare? Spune c\ este o problem\ tehnic\ cu sta]ia de
pompare. Este inginer [i [tie acest lucru.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ r\spunsul concret la aceast\ `ntrebare `l poate da Compania de
Ap\ care are contract cu ei, nu Prim\ria.
Domnul Marinov spune c\ trebuiesc f\cute presiuni asupra lor.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu poate schimba proiectul.
Domnul Marinov spune c\ proiectele se fac pe baza unei teme dat\ de beneficiar. Beneficiarul este
Prim\ria, care vine [i spune de ce avem nevoie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ proiectul trebuie respectat, iar situa]iile se vor analiza de la caz la
caz. Acolo unde sunt situa]ii extreme, le vom analiza [i vom vedea cum pot fi rezolvate.
Domnul Marinov spune c\ nu a fost nimeni pe teren s\ vad\ ce se `ntâmpl\. Sunt solu]ii simple, care se pot
adopta.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\ le pun\ pe hârtie [i vom vedea ce se `ntâmpl\.
Se trece la punctul 8 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 Barbu Adrian - 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 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal
(P. U. Z.) - Schimbare destina]ie din anex\ gospod\reasc\ `n locuin]\, extindere parter [i etaj, amplasament str.
Pie]ii nr. 10(3). ”
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.
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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobare
Plan Urbanistic Zonal (P. U. Z.) - Schimbare destina]ie din anex\ gospod\reasc\ `n locuin]\, extindere parter [i
etaj, amplasament str. Pie]ii nr. 10(3) [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 aprobarea „ Studiului de
oportunitate ” `n vederea concesion\rii f\r\ licita]ie public\ a unui teren `n suprafa]\ de 9,54 mp., situat `n ora[ul
Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 bis `n vederea realiz\rii unei rampe de acces conform normativelor `n vigoare la
cl\direa S+P+1+M, cu func]iunea birouri, proprietatea S. C. BENE TON SERV 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\.
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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea „ Studiului de oportunitate ” `n vederea concesion\rii f\r\ licita]ie public\ a unui teren `n suprafa]\ de
9,54 mp., situat `n ora[ul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 bis `n vederea realiz\rii unei rampe de acces conform
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normativelor `n vigoare la cl\direa S+P+1+M, cu func]iunea birouri, proprietatea S. C. BENE TON SERV S. R. L.
[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 repartizarea a 2(dou\) locuin]e
din fondul locativ de stat [i anume ap. nr.16 din bl. C3, str. Florin Popescu [i ap. nr. 36 din bl. 103, 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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
repartizarea a 2(dou\) locuin]e din fondul locativ de stat [i anume ap. nr.16 din bl. C3, str. Florin Popescu [i ap. nr.
36 din bl. 103, str. Stadionului [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 modific\rii art. 1
din Hot\rrea Consiliului Local nr.113/27.11.2014 privind acordarea Normei de hran\ pentru personalul Poli]iei
Locale Pucioasa `ncepând cu data de 01.01.2015, `n conformitate cu prevederile art. 35^1 din Legea nr. 155/2010 a
Poli]iei Locale, Ordonan]a Guvernului nr. 26/1994 republicat\, privind drepturile de hran\ `n timp de pace ce se
acord\ personalului din sectorul de ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ [i Hot\rârea Guvernului nr.
171/2015 privind stabilirea metodologiei [i regulile de aplicare a drepturilor prev\zute de art. 35^1 din Legea
Poli]iei Locale nr. 155/2010. ”
Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
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 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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea modific\rii art. 1 din Hot\rrea Consiliului Local nr.113/27.11.2014 privind acordarea Normei de hran\
pentru personalul Poli]iei Locale Pucioasa `ncepând cu data de 01.01.2015, `n conformitate cu prevederile art. 35^1
din Legea nr. 155/2010 a Poli]iei Locale, Ordonan]a Guvernului nr. 26/1994 republicat\, privind drepturile de
hran\ `n timp de pace ce se acord\ personalului din sectorul de ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ [i
Hot\rârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei [i regulile de aplicare a drepturilor prev\zute de
art. 35^1 din Legea Poli]iei Locale nr. 155/2010 [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 prelungirii duratei
contractelor de `nchiriere care au ca obiect locuin]ele din domeniul privat al ora[ului 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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei contractelor de `nchiriere care au ca obiect locuin]ele din domeniul privat al ora[ului
Pucioasa [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 revocarea dreptului de
administrare de c\tre Centrul Financiar {coala Gimnazial\ nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ” asupra cl\dirii [i
terenului aferent {colii nr. 6 Pucioasa (Maluri), ce apar]in domeniului public al 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\.
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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
revocarea dreptului de administrare de c\tre Centrul Financiar {coala Gimnazial\ nr. 4 „ Elena Donici
Cantacuzino ” asupra cl\dirii [i terenului aferent {colii nr. 6 Pucioasa (Maluri), ce apar]in domeniului public al U.
A. T. Ora[ul Pucioasa [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la
Hot\rârea Consiliului Local Pucioasa nr. 122/22.08.2013 privind tarifele pentru serviciul de ecarisaj. ”
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\.
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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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea Anexei nr. 1 la Hot\rârea Consiliului Local Pucioasa nr. 122/22.08.2013 privind tarifele pentru
serviciul de ecarisaj [i este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Mădăran
Constantin.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ câte modific\ri vor mai fi?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe r\spunde „ de câte ori va fi nevoie ”
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea situa]iilor financiare
pe anul 2014 ale 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, 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 majoritate de voturi - domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion
se ab]ine pân\ la primirea r\spunsului cu privire la situa]iile de lucr\ri.
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 Mădăran Constantin spune c\ avem `n fa]\ bilan]ul [i balan]a SCUP.
Constat\m c\ pentru anul 2014, SCUP-ul a `nregistrat pierderi, nu profit. S-a ajuns `n trimestrul IV s\ fie pe
pierdere, dar la nivel de an s\ se recupereze. M\ `ntreb ce vom face la anu?! Observ\ c\ la ADP avem un profit de
numai 40 mil., lu\m subven]ie de la stat 240 mil. Anul viitor dac\ nu vom mai lua subven]ia, nu va mai fi profit. La
„ alte activit\]i ale U. A. T. ” se `nregistreaz\ pierderi de 100 [i ceva de milioane (167 mil. - pierderi). ~ntreab\ ce
s\ `n]eleg c\ Prim\ria nu [i-a pl\tit datoria c\tre SCUP? Cum s-a ajuns `n aceast\ situa]ie? Una din activit\]ile pe
care le desf\[oar\ SCUP-ul ar trebui s\ fie pe plus, nu pe minus. Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\
materialele pe care le folosesc s\ fie trecute separat, a[a s-a discutat anul trecut, pentru c\ sunt materiale care fac
parte din procesul de produc]ie al str\zilor, de `ntre]inere [i a[a mai departe, conturile pot fi analitice pentru fiecare
material pe care-l folosea SCUP-ul: nisip, sare, etc. Ar vrea s\ aud\ punctul de vedere al conducerii ce se va
`ntâmpla `n 2015 [i cum st\m cu pl\]ile, pe care vrea s\ le `ncaseze, s\ nu aib\ pierderi `n trimestrul IV.
Domnul director Butc\ spune c\ a pus defalcat pe conturi, `n ce prive[te: sarea, nisipul, etc.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ la ADP au o subven]ie de 240 mil. La transport - 6 mil.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ dac\ anul trecut au ie[it pe pierderi, anul acesta pot ie[i pe profit,
mai ales, acum când sunt f\cute [i investi]ii. Nu putem pleca de la aceast\ premis\?
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ SCUP-ul a avut `n acest an 2014 subven]ie [i tot a ie[it pe
pierderi. Ce s\ `n]eleag\ `n acest an c\ se va `ntâmpla, când nu va avea subven]ii?!
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\, probabil, va avea multe lucr\ri [i vor ie[i poate pe plus.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ vom vedea ce se va `ntâmpla la sfâr[itul anului [i vom stabili `n
cuno[tin]\ de cauz\. Sunt [i lucr\ri: era obligatoriu s\ facem anumite chestii, vom vedea, poate va avea profit. Ar
trebui s\ le major\m tarifele, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu]. Se discut\ c\ sunt mul]i salaria]i acolo, spune
domnul primar jr. B\d\u D\nu], jum\tate din ei lucreaz\ pentru prim\rie, pentru c\ avem aici posturi vacante. Sunt
anumite activit\]i care sunt pe pierdere. ~n urma acestor analize, vom vedea, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu].
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ trebuie s\ remediem ceea ce nu merge.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ este greu de crezut c\ SCUP-ul va ie[i pe pierderi, atâta timp cât va
lucra cu Prim\ria, cu banii publici.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ dac\ era serviciu public [i nu societate comercial\, nici nu s-ar fi
[tiut dac\ e pe pierderi sau pe profit. A[a, acum se [tie, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu].
~ncerc\m ca aceast\ societate s\ mearg\, Consiliul Local este cel care poate s-o [i desfiin]eze.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dac\ se p\stra atelierul, avea]i personalul [i n-o mai lua]i de la
`nceput.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la atelier era 100 de oameni, iar acum, aici la societate sunt 40,
adic\ mai pu]in. Acest atelier lucra numai cu numai cu subven]ie de la prim\rie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ dac\ se dore[te, Consiliul Local trebuie s\ desfiin]eze aceast\
societate.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ domnul primar nu le-a pus la dispozi]ie procesul verbal al Cur]ii de Conturi din 129 de pagini ne-a]i pus la dispozi]ie 39 de pagini.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ este adev\rat c\ a fost pus la dispozi]ie procesul - verbal, f\r\
anexe care `nseamn\ note explicative.
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Le-a multiplicat [i pe acelea, dar domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion nu a trecut s\ le ia de la mine,
a[a cum s-a stabilit.
Apoi, doamna secretar jr. Catan\ Elena le `nmâneaz\ personal domnului consilier Veveriţă Gheorghe Ion
diferen]a de pagini dintre 129 [i 39, `n [edin]a Consiliului Local.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ `n trimestrul IV, SCUP-ul a mers pe pierderi fiindc\ a
fost Curtea de Conturi. {i spune c\ domnul Butc\ nu-i pine la dispozi]ie nimic, dar lucreaz\ la primar acas\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ domnul director Butc\ trebuie s\ r\spund\ `ntreb\rilor [i
interpel\rilor formulate de consilierii locali, a[a spune art. 54 din regulament. D\ citire art. 54 din regulament.
Domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea situa]iilor financiare pe anul 2014 ale S.C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP
S.R.L. [i este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ” [i 3 „ AB}INERI ” - domnul consilier Mădăran Constantin,
domnul consilier Pop Aurel [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\rârii
Consiliului Local Pucioasa nr.34/26.03.2015 privind modificarea contractului de servicii de `nchiriere autovehicule
cu nr. 7578/04.04.2013 `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i 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\.
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\.
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 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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea Hot\rârii Consiliului Local Pucioasa nr.34/26.03.2015 privind modificarea contractului de servicii de
`nchiriere autovehicule cu nr. 7578/04.04.2013 `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii Comunitare
de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP S.R.L. [i este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” [i 2 „ AB}INERI ” - domnul
consilier Pop Aurel [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\rârii
Consiliului Local Pucioasa nr.32/26.03.2015 privind modificarea contractului de servicii de `nchiriere
utilaje/echipamente cu nr. 17752/25.08.2014 `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i 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\.
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\.
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 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 Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea Hot\rârii Consiliului Local Pucioasa nr.32/26.03.2015 privind modificarea contractului de servicii de
`nchiriere utilaje/echipamente cu nr. 17752/25.08.2014 `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S.C. Servicii
Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP S.R.L. [i este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” [i 2 „AB}INERI”
- domnul consilier Pop Aurel [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ informarea nr. 7955/14.04.2015 cu privire la scrisorile ADI
nr.2997/31.03.2015 [i 3164/08.04.2015.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-a deplasat personal la Curtea de Apel Ploie[ti unde a fost
admis\ ac]iunea [i anulat\ taxa de habitat pe anul 2010. Este posibil s\ recuper\m ace[ti bani, care s-au pl\tit pe
anul 2010. A mai fost solu]ionat [i un alt dosar, dar nu pot spune care exact. S-a mai câ[tigat [i procesul cu soma]ia
de plat\ pe cotiza]ie. Suntem, `n continuare, `n faza `n care se analizeaz\ [i alte hot\râri cu impact mai deosebit ale
ADI. Vom vedea ce se va `ntâmpla. A fost anulat\ hot\rârea ADI cu privire la concesionarea bunurilor ce fac parte
din activitatea de salubrizare, `n fapt [i `n drept, `nsemnând c\ nu s-a realizat `n conformitate cu legisla]ia `n vigoare
acel contract de delegare de gestiune, contract cu care suntem `n proces cu ADI [i avem termen pe 13.05.2015,
unde am [i invocat o serie de excep]ii. Vom vedea ce abordare va avea instan]a, mai ales c\ nu s-a aprobat aceast\
concesiune de bunuri, care trebuia f\cut\ odat\ cu contractarea. Aceast\ hot\râre privind taxa pe habitat este
anulat\. Noi am pl\tit o sum\ de bani `n baza Hot\rârii Consiliului Local pe care a]i votat-o unii dintre
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dumneavoastr\, problema ar fi c\ ulterior, `n urma unei soma]ii de plat\ n-am mai `ncasat câteva miliarde de lei,
sum\ pe care sper s-o recuper\m `n instan]\, `n baza acestei hot\râri date de Curtea de Apel Ploie[ti. S-a calculat o
sum\ de bani - 5 mil. - `n prima instan]\ a fost admis\ ac]iunea ADI, `n recurs s-a constatat c\ `n baza noului cod
civil, componen]a completului trebuia s\ fie alta, cauza, din acest motiv, a fost repartizat\ altui complet. M-am
prezentat personal [i o s\ m\ prezint la toate ac]iunile care au impact. Sper c\ toate hot\rârile ADI cu privire la taxa
de habitat s\ fie anulate. Trbuie g\sit\ o solu]ie rezonabil\, s\ ie[im cu to]ii bine. Nu sunt de acord s\ pl\tim din
bugetul local ceea ce nu se `ncaseaz\ de la popula]ie.
Apoi doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ adresele nr. 7184/01.04.2015 [i nr. 7185/01.04.2015 ale
Institu]iei Prefectului [i Informarea nr. 8416/20.04.2015. Spune c\ prin aceste adrese Institu]iai Prefectului jude]ul
Dâmbovi]a a apreciat ca nelegale hot\rârile Consiliului Local nr. 2/2015 [i nr. 14/2015 [i le-a atacat `n instan]\.
~ntre timp a sosit [i Cita]ia de la Tribunal [i se solicit\ ca Consiliul Local s\-[i desemneze persoana care le
reprezint\ interesele. ~ntreb\ dac\ sunt de acord s\ fie reprezentat Consiliul Local de doamna jr. Radu Veronica.
Propunerea este supus\ la vot [i este aprobat\ cu 14 voturi „ PENTRU ”.
~n continuare doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ adresele nr. 1342/02.04.2015 [i
nr.1197/25.03.2015 ale Camerei de Conturi Dâmbovi]a prin care au fost prelungite termenele pentru realizarea
m\surilor dispuse prin Decizia nr. 17D/2014 [i scrisoarea nr. 1195/2014. Apoi prezint\ [i adresa Camerei de
Conturi prin prelungirea termenului pân\ la 30.11.2015, pentru auditul din 2012.
~n continuare, domnul consilier Barbu Adrian - pre[edinte de [edin]\ d\ citire referatului
nr.8381/23.04.2015 cu privire la cererea formulat\ de Nica Mirel.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ suma este foarte mare.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ [tie c\ are anumite spa]ii `nchiriate - 6 000 EURO/lun\. De ce
nu pl\te[te? Motivul este c\, probabil, are datorii foarte mari.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este o situa]ie pe care noi nu am putut s-o rezolv\m printr-o
hot\râre a Consiliului Local, pentru c\ atât eu, cât [i doamna secretar, am apreciat c\ aceste scutiri nu se pot da
decât `n baza unui act normativ aprobat de Guvern, Parlament, cu caracter special, nu Consiliul Local. Hot\rârea
Consilioului Local nu este act cu caracter special. Unele prim\rii, chiar [i `n jude], au mers pe acest temei juridic
din Codul de Procedur\ Fiscal\ [i au dat facilit\]i, `ns\ nimeni nu [tie dac\ e corect sau nu. Am avut o discu]ie [i cu
Curtea de Conturi, care a spus s\ `ntreb\m la Târgovi[te, ca s\ nu avem probleme. {i aceste facilit\]i trebuie s\ aib\
temei legal. Nu este corect. Ideea este ca aceste facilit\]i [i scutiri s\ se dea pentru anul `n curs, nu pentru trecut, cu
plata datoriilor principale, integral. Unii vor face coad\ pentru aceste scutiri. Mai sunt [i al]ii `n situa]ii complicate,
a[a cum este Nica, care insist\ s\ fie scutit. R\mâne la latitudinea dvs. ce hot\râ]i. Toate aceste hot\râri se adopt\
spre sfâr[itul anului [i se d\ pentru toat\ lumea, nu numai pentru Nica.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dac\ nu s-a putut pentru al]ii, de ce s-ar putea pentru Nica?!
~n continuare, domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ cererea doamnei Ionescu Roxana, care solicit\ un
ajutor financiar pentru copilul ei care a fost admis la una diuntre cele mai prestigioase facult\]i.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai, directorul {colii nr. 1 „ Mihai Viteazul ” Pucioasa, confirm\ tot
ceea ce a scris doamna Ionescu, este vorba de un copil deosebit, astronomia nu se pred\ `n [coal\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune s\ se fac\ o adres\ pentru sensibilizarea societ\]ilor comerciale
s\ acorde un ajutor acestui copil.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va c\uta o solu]ie legal\ la nivel de prim\rie [i vom convoca
Consiliul Local, cu un proiect de hot\râre.
Doamna R\stoac\ solicit\ ajutor. Spune c\ a venit executorul s\ o dea afar\. Roag\ s\ n-o dea afar\, s\ se
g\seasc\ o solu]ie.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ va merge `n toamn\, la Centrul de Criz\ dar acolo nu
prime[te ajutor social.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ pe facebook domnul primar a spus c\ dânsul [i cu domnul consilier
Veveriţă Gheorghe Ion au fost acuza]i c\ nu au votat rectificarea de buget. Apoi prezint\:
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Doamna consilier Burlan Filoftia solicit\ domnului Hosszu s\ informeze Consiliul Local cu privire la
lucr\rile din ora[.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ rectific\rile de buget sunt ca „ alba - neagra ”. Spune
s\ se vin\ concret: „ nu se mai face str. Crinului, se face alt\ str. ... Izvoare ”.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ `n cazul spitalului nu s-a luat de nic\ieri, s-a majorat bugetul.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
BARBU ADRIAN

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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-

