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SECRETAR

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 12.04.2019
cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa
Au participat următorii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Arjan Laurenția
Dobrici Gheorghe
Hantăr Ana Maria
Ianeț Constantin
Mateoiu Roxana
Miu Vasile
Popa Constantin Tiberiu
Roșoiu Daniela Cerasela
Sprinceană Eugen Dănuț
Trandafir Dorel Ioan
Trifu Marius Robertino
Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți următorii consilieri: doamna consilier Brebene Marinela, domnul
consilier Budoiu Ion, doamna consilier Grigoroiu Monica și domnul consilier Ivașcu
Dragoș Ion.
Ședința a fost deschisă de secretarul orașului Pucioasa doamna jr. Catană Elena,
care spune că ședința a fost convocată în baza dispoziției Dispoziției Primarului
nr. 473/11.04.2019 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 și o supune la
vot aceasta fiind aprobată cu unanimitatea consilierilor locali prezenți.
Președinte de ședință este domnul consilier Dobrici Gheorghe.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind
modificarea HCL nr. 34/06.03.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiect pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI
EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA ”.”
Domnul ing. Hosszu Mihail prezintă raportul comparetimentului de specialitate.
Precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/06.03.2019 s-a aprobat proiectul și
cheltuielile legate de proiect pentru obiectul de investiție „ REABILITAREA,
MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA ”.
Valoarea totală a proiectului aprobat a fost de 8.772.558,06 lei din care valoarea
eligibilă 8.772.558,06 lei, iar valoarea neeligibilă 0,00 lei.
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Proiectul a trecut de faza de evaluare ETF (evalare tehnico financiară) în forma și
bugetul precizat mai sus.
Prin adresa nr. 3 163/09.04.2019 ADR Sud Muntenia a solicitat o clarificare, în faza
de precontractare, în sensul refacerii bugetului prin respectarea limitelor financiare impuse
prin ghid (cap. 3 depășește limita impusă, respectiv maxim 10% din cap. 4) și refacerea
tuturor documentelor afectate de modificarea solicitată.
La faza de evaluare s-au considerat neeligibile următoarele cheltuieli: servicii pentru
realizarea studiului tehnologic, servicii pentru realizarea studiului geotehnic, realizarea
expertizei tehnice, servicii pentru realizarea auditului energetic, elaborare SF și DTAC,
cheltuielile pentru obținere acorduri și avize, servicii de consultanță pentru elaborarea
cererii de finanțare, servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului,
sarcini de verificate tehnică a proiectului, comisioane date, taxe. Suma cheltuielilor
neeligibile este de 361.860,75 lei (inclusiv TVA) din valoarea totală a proiectului de
8.772.558,06 lei.
Acestea sunt motivele pentru care s-a inițiat acest proiect de hotărâre privind
modificarea HCL nr. 34/06.03.2019.
Domnul ing. Hosszu Mihail precizează că acești bani deja s-au cheltuit.
Alte discuții nu mai sunt.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind modificarea HCL nr. 34/06.03.2019 privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA,
MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA ” 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,
DOBRICI GHEORGHE

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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-

