UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA
Str. Fântânelor, Nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon: 0245/232.277, Fax: 0245/760.484
E-mail: info@primpuc.ro

SECRETAR GENERAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 08.04.2020
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa, ședință ce
a avut loc la Centrul Cultural European

Au participat următorii consilieri:
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Budoiu Ion
4. Dobrici Gheorghe
5. Hantăr Ana Maria
6. Ianeț Constantin
7. Ivașcu Dragoș Ion
8. Mateoiu Roxana
9. Miu Vasile
10. Popa Constantin Tiberiu
11. Sprinceană Eugen Dănuț
12. Trandafir Dorel Ioan
13. Trifu Marius Robertino
Au fost absente: doamna consilier Grigoroiu Monica, doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela
și doamna consilier Voicu Emilia Romelia.
Ședința a fost deschisă de doamna secretar general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena
care spune că ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului orașului Pucioasa nr.
381/07.04.2020 și din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de
lege pentru desfășurarea ședinței, 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 unanimitate de voturi în forma prezentată.
În continuare doamna secretar general jr. Catană Elena supune atenției consilierilor locali procesul
- verbal al ședinței ordinare din 23.03.2020 și al ședinței extraordinare din 31.03.2020.
Întreabă dacă domnii consilieri locali au obiecțiuni pe marginea procesului - verbal al ședinței
ordinare din 23.03.2020. Nu au, procesul - verbal al ședinței ordinare din 23.03.2020 este supus la vot și
este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la procesul - verbal al ședinței extraordinare din 31.03.2020. Doamna secretar general jr.
Catană Elena întreabă dacă sunt observații pe marginea acestui proces - verbal. Nu sunt observații.
Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 31.03.2020 este supus la vot și este aprobat cu unanimitate
de voturi în forma prezentată.
Președinte de ședință este doamna consilier Arjan Laurenția.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico
- economice în etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de Investiții (DALI), precum și a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Eficientizarea energetică a Grădiniței cu program
prelungit „ Micul Prinț ” Pucioasa ” . ”
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu președintele comisiei juridice prezintă avizul comsiei
juridice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Ianeț Constantin președintele comisiei de urbanism prezintă avizul comsiei de
urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale prezintă avizul comsiei sociale
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare. Precizează că data depunerii
apelului conform condițiilor specifice de accesare a fondurilor din cadrul apelului din ghidul de finanțare
este 09.04.2020 și având în vedere că aceste apeluri sunt necompetitive, cu depunerea la termen a
cererilor de finanțare, iar evaluarea acestora se va desfășura conform principiului „ primul venit, primul
servit ”, este necesară aprobarea documentației tehnico - economice în faza DALI, precum și a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții respectiv în vederea depunerii proiectului
la data de 09.04.2020.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că a obținut toate avizele necesare.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Arjan Laurenția - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentației tehnico - economice în etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de
Investiții (DALI), precum și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „
Eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit „ Micul Prinț ” Pucioasa ” și este aprobat
cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la
HCL 21/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor
publice finanțate din subvenții și venituri proprii pe anul 2020. ”
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că în lista de investiții, anexă la bugetul
local - Anexa obiectivul de investiții „ Sistem de supraveghere video ” din cadrul cap. 70.02 - Locuințe,
servicii și dezvoltare publică trebuie să figureze la lucrări noi nu la dotări, motiv pentru care se propune
modificarea Anexei nr. 2 la HCL 21/19.02.2020 privind creditele bugetare aferente obiectivelor de
investiții finanțate din bugetul local, pentru anul 2020, pe surse de finanțare, în forma prezentată.
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Alte discuții nu mai sunt.
Doamna consilier Arjan Laurenția - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 21/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și
cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din subvenții și venituri proprii pe anul 2020 și este
aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al U.
A. T. Orașul Pucioasa și rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii, pe anul 2020. ”
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că este vorba despre o majorare a
bugetului ca urmare a încasării la 27.02.2020, în urma cererii de rambursare nr. 10 pentru obiectivul
„Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimatică Pucioasa SMIS 119643” a sumei de 396
mii lei în contul plăților efectuate în anii anteriori și încasarea sumei de 105 125lei din donații și
sponsorizări. Din aceste sume - 100 mii lei vor merge către Spitalul Orășenesc Pucioasa iar 15 mii lei la
cap. ordine publică și siguranță națională pentru materiale sanitare.
Nu mai sunt discuții.
Doamna consilier Arjan Laurenția - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa și rectificarea bugetului instituțiilor
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și este aprobat cu
unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.
1 la HCL 52/31.03.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 94/07.06.2019 privind
aprobarea asocierii județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dămbovița cu U. A. T. Orașul Pucioasa
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prin Consiliul Local Pucioasa în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții INSTALAȚIE DE
ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA. ”
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu președintele comisiei juridice prezintă avizul comsiei
juridice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că acest proiect de hotărâre îndreaptă o
eroare de la ședința trecută. Consiliul Județean dorește ca în contractul de asociere să se scrie în mod clar
că „ Diverse și Neprevăzute ” sunt suportate din bugetul local.” Este vorba de suma de 48 000 lei.
Nu mai sunt discuții.
Doamna consilier Arjan Laurenția - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 52/31.03.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.
1 la HCL nr. 94/07.06.2019 privind aprobarea asocierii județului Dâmbovița prin Consiliul Județean
Dămbovița cu U. A. T. Orașul Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa în vederea realizării în comun a
obiectivului de investiții INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI
DE TRATARE A APEI 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,
prof. ARJAN LAURENȚIA

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Funcţia
Catană Elena
Secretarul general al oraşului Pucioasa
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