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SECRETAR 

PROCES - VERBAL 
încheiat astăzi 06.06.2017 

cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa 
 Au participat următorii consilieri:   

1. Arjan Laurenția 
2. Brebene Marinela 
3. Budoiu Ion 
4. Dobrici Gheorghe 
5. Hantăr Ana Maria 
6. Ianeț Constantin 
7. Miu Vasile 
8. Popa Constantin Tiberiu 
9. Roșoiu Daniela Cerasela 
10. Trandafir Dorel Ioan 
11. Trifu Marius Robertino 
12. Voicu Emilia Romelia 

 
Au fost absenți domnii consilieri: Ivașcu Dragoș Ion, Mateoiu Roxana, Sprinceană Eugen Dănuț și 

Grigoroiu Monica. 
 Ședința este deschisă de doamna jr. Catană Elena - secretarul orașului Pucioasa, care spune că ședința a fost 
convocată prin Dispoziția Primarului nr. 653/06.06.2017 și din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt 
îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței. Precizează că domnul primar și domnul 
viceprimar nu vor participa la ședință, din cauza unor probleme intervenite acum de dimineață, motiv pentru care 
prezintă și ordinea de zi. Apoi o supune la vot, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 
 Președinte de ședință este domnul consilier Trandafir Dorel Ioan. 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2017. ” 

 Doamna ec. Sala Mihaela - persoană cu atribuții delegate de director economic, precizează că cele două 
obiective legate de sonorizare - aparatură performantă pentru sunet și pentru lumini Centrul Cultural sunt cuprinse 
pe lista de investiții, dar în trimestrul II și în trimestrul III, nu s-a luat în calcul că se dorește achiziționarea acestora 
mai repede. Majoritatea banilor sunt cuprinși în trimestrul III. Spune că este doar un artificiu, pentru a se putea 
chiziționa aceste lucruri acum, iar în  trimestrul III vom veni cu o rectificare în minus. 

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că probabil vom vedea acest lucru la rectificarea bugetului cu 
minus.  

Doamna ec. Sala Mihaela - persoană cu atribuții delegate de director economic spune că în mod cert va 
vedea acest lucru. 

Domnul consilier Budoiu Ion întreabă dacă există vreun act normativ care prevede posibilitatea rectificării 
bugetului local înainte de 01.07.2017? 

Doamna ec. Sala Mihaela - persoană cu atribuții delegate de director economic spune că nu are voie să facă 
rectificare bugetară până la data de 01.07.2017, legată de virări de credite. Aceste rectificări și aceste aprobări ale 
Consiliului Local - adică cu hotărârea  Consiliului Local - mergem la finanțe. Dacă nu ar fi legale, finanțele n-ar 
aproba rectificarea bugetului local. Nu am voie să fac virări de credite de la un capitol la altul. Acest lucru nu este 
posibil până la data de 01.07.2017. 

S-au făcut încasări mai mari decât s-au prevăzut în buget și atunci se poate face acest lucru. 
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că veniturile au crescut natural, acest proiect de hotărâre este 

consecința creșterii veniturilor, acesta este fenomenul care a determinat creșterea veniturilor. 
Domnul consilier Budoiu Ion spune că în  trimestrul IV încasările, inclusiv veniturile vor fi mai mici. Au 

crescut acum datorită faptului că pe 31.03.2017 a fost primul termen scadent pentru plata taxelor și impozitelor 
locale. 
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Doamna ec. Sala Mihaela - persoană cu atribuții delegate de director economic spune că nu aceștia sunt 
singurii bani încasați, sumele încasate sunt mult mai mari, bugetul anului 2017 a fost propus și aprobat, potrivit 
legii, la nivelul încasărilor din anul 2016. Orice încasare din restanțele anilor trecuți este peste buget. 

Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune că dl. Țopa ar fi trebuit să știe câți bani îi trebuie pe 
trimestru și să fi făcut o trimestrializare corectă. 

Doamna secretar jr. Catană Elena  spune că bugetul a fost făcut de primărie,  dl. Țopa nu era numit la data 
aprobării bugetului. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local și este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ”, o abținere - domnul consilier Budoiu Ion și 4 
absenți. 
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a 
ASOCIAȚIEI INTERCULTURALE DÂMBOVIȚA pentru organizarea concursului „ Șahul sportul minții ” în 
perioada  09 iunie 2017 - 11 iunie 2017. ” 
 Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă cine este această Asociație Interculturală Dâmbovița!? 
 Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune că este vorba despre o asociație a domnului Iorga Nicolae, 
a fost suținută și anul trecut, anul acesta este a II - a ediție a acestui concurs. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea susținerii financiare a ASOCIAȚIEI INTERCULTURALE DÂMBOVIȚA pentru organizarea 
concursului „ Șahul sportul minții ” în perioada  09 iunie 2017 - 11 iunie 2017 și este aprobat cu unanimitate de 
voturi în forma prezentată. 
 Alte discuții nu mai sunt. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 
 
 
  

Președinte de ședință, 
TRANDAFIR DOREL IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Verificat - - - - 
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa   

 
              
 
 
 
 
 
 

          


