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SECRETAR

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 07.06.2019
cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa
Au participat următorii consilieri:
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Dobrici Gheorghe
4. Hantăr Ana Maria
5. Ianeț Constantin
6. Mateoiu Roxana
7. Miu Vasile
8. Popa Constantin Tiberiu
9. Sprinceană Eugen Dănuț
10. Trandafir Dorel Ioan
11. Trifu Marius Robertino
12. Voicu Emilia Romelia
Au fost absenți domnii consilieri: domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier
Grigoroiu Monica, domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion și doamna consilier Roșoiu
Daniela Cerasela.
Ședința este deschisă de secretarul orașului Pucioasa doamna jr. Catană Elena, care
spune că această ședință a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 601/06.06.2019 și
că din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de
lege pentru desfășurarea ședinței. Apoi îl roagă pe domnul primar ing. Ana Constantin
Emilian să prezinte ordinea de zi.
Domnul primar - ing. Ana Constantin Emilian prezintă ordinea de zi. Propune
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării și
modificării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea si
dotarea Colegiului National Nicolae Titulescu din orasul Pucioasa, judetul Dambovita ”.
Ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi au fost supuse la vot și au fost
aprobate cu unanimitate de voturi.
Președinte de ședință este doamna consilier Hantăr Ana Maria.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind
aprobarea asocierii Județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița cu orașul
Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa, în vederea realizării obiectivului "INSTALAȚIE
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DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE A APEI
PUCIOASA".”
Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare: încă din 2016, prin Hotărârea
Consiliului Județean nr. 357/11.11.2016 Consiliul Județean Dâmbovița a emis un acord de
principiu pentru asocierea județului Dâmbovița prin Consiliul Județean cu U. A. T. Orașul
Pucioasa, prin Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de investiții
„INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI DE
TRATARE A APEI PUCIOASA”.
Consiliul Local Pucioasa a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2019 privind
documentația tehnică SA și Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2019 privind declanșarea
procedurii de expropriere. Având în vedere acest aspect se propune acum aprobarea unei
hotărâri privind aprobarea asocierii dintre U. A. T. Orașul Pucioasa prin Consiliul Local
Pucioasa cu județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Dâmbovița prin Consiliul Județean
Dâmbovița cu orașul Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa, în vederea realizării
obiectivului „ INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A
STAȚIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA ” și este aprobat cu unanimitate de voturi
în forma prezentată.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării Anexei nr.2 la HCL nr.84 /30. 05. 2019 privind aprobarea creditelor
de angajament pentru acțiuni multianuale - perioada 2019-2021, conform Anexei nr. 2. ”
Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare. Precizează că prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 52/25.04.2019 s-au aprobat Anexele 1 și 2 privind creditele de
angajament pentru acțiuni multiple - perioada 2019 - 2020, modificată prin HCL
nr.84/30. 05. 2019. Mai spune că, încheierea contractului de finanțare prin PNDL 20172020 pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului
Național Nicolae Titulescu din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ” este condiționată,
conform Ordinului nr. 1 851/2013, de asigurarea cofinanțării din partea autorităților locale,
motiv pentru care se propune completarea listei cu creditele de angajament - Anexa 2, poz.
7 - Cofinanțare „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Nicolae
Titulescu din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ” (2020) - 1 026 323,00 lei.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la HCL nr.84 /30. 05. 2019 privind
aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale - perioada 2019-2021,
conform Anexei nr. 2 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind
aprobarea actualizării și modificării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
„Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National Nicolae Titulescu din orasul
Pucioasa, judetul Dambovita ”. ”
Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare. Precizează că HCL
nr. 41/14.03.2017 prevede reabilitarea corpului principal și extinderea parțială pe verticală
(etaj 3) cu o sală de festivități, reabilitarea centralei termice și construirea unei scări
exterioare. În urma corespondenței cu MDRAP - instituție care administrează PNDL-ul s-a
propus modificarea și actualizarea Studiului de Fezabilitate respectiv renunțarea la
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extinderea pe verticală și reabilitare sală de sport și vestiarele. Drept urmare s-a refăcut
SF-ul, au fost actualizați indicatorii tehnico - economici prin HCL nr. 20/31.01.2019 și a
fost depus proiectul la MDRAP.
Ulterior, ca urmare a modificărilor legislative survenite, am fost informați că
cheltuielile pentru reabilitarea sălii de sport sunt cheltuieli neeligibile și dacă dorim să le
realizăm trebuie să suportăm aceste cheltuieli din bugetul local, motiv pentru care s-a
actualizat SF-ul la data de 13.05.2019 Acesta este motivul pentru care se propune spre
aprobare acest proiect de hotărâre privind actualizarea și modificarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National
Nicolae Titulescu din orasul Pucioasa, judetul Dambovita ”
Alte discuții nu mai sunt.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea actualizării și modificării indicatorilor tehnico-economici
pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National Nicolae
Titulescu din orasul Pucioasa, judetul Dambovita ” și este aprobat cu unanimitate de voturi
în forma prezentată.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind
aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții „ Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Colegiului Național Nicolae Titulescu din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”,
cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020. ”
Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare: prin adresa
nr. 28 875/19.12.2018 MDRAP a comunicat orașului Pucioasa că beneficiază de finanțare
pe PNDL 2017 - 2020 pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Colegiului Național Nicolae Titulescu din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”.
Valoarea totală a proiectului este de 16 291 245,00 lei din care buget de stat
15 244 922,00 lei și buget local - 1 026 323,00 lei, sumă ce reprezintă contribuția din
bugetul local, provine din chetuieli de la capitolul diverse și neprevăzute, elaborare SF,
asistență tehnică, taxe și comisioane ISC.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții
„ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Nicolae Titulescu din orașul
Pucioasa, județul Dâmbovița ”, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Locală 2017-2020 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,
HANTĂR ANA MARIA

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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