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
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 11.12.2019
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa
Au participat următorii consilieri:
1. Brebene Marinela
2. Budoiu Ion
3. Dobrici Gheorghe
4. Grigoroiu Monica
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
14. Voicu Emilia Romelia
Au fost absenți: doamna consilier Arjan Laurenția și doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela.
Ședința a fost deschisă de doamna jr. Radu Veronica - persoană delegată cu atribuții de secretar
general al orașului Pucioasa, având în vedere că doamna jr. Catană Elena - secretar general al U. A. T.
Pucioasa se află în concediu medical. Aceasta spune că ședința extraordinară a Consiliului Local al
orașului Pucioasa a fost convocată în baza dispoziției primarului nr. 1 121/10.12.2019 și că din
consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru
desfășurarea ședinței. Îl roagă pe domnul viceprimar ing. Sprinceană Eugen Dănuț să prezinte ordinea de
zi.
Domnul viceprimar ing. Sprinceană Eugen Dănuț prezintă ordinea de zi și o supune la vot, aceasta
fiind aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Președinte de ședință este domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2019 și rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Spitalului Orășenesc
Pucioasa, pe anul 2019.”
Doamna Păun Carmen, persoană cu atribuții delegate de șef birou buget - contabilitate dă
explicațiile necesare. Precizează că datorită încasării unor excedente în bugetul local propune rectificarea
bugetului cu 995 mii lei, pentru investiții și cheltuieli materiale. Spitalul Orășenesc Pucioasa a încasat
niște venituri din contractele cu CJAS, DSP și subvenții de la FNUASS și i-au folosit la cheltuieli de
personal și cheltuieli materiale.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune că din cei 995 mii lei, o parte (582 de mii lei) sunt bani cheltuiți
anii trecuți pentru proiecte europene și acum i-am primit. Din această cauză o parte din proiectele din
2020 au fost trecute în acest an. Exemplu: proiectul de la Filatură la care lucrările au fost finalizate dar nu
erau bani suficienți.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu întrebă de ce nu se realizează proiectul extindere
iluminat public pe Mușa.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune că nu s-a obținut avizul de le Electrica în timp util pentru a
începe lucrările de construire, dar s-au demarat procedurile de obținere a avizului și acesta se va obține
anul viitor.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că se întâlnește cu oamenii care întreabă dacă
până la sfârșitul anului se finalizează investiția.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune că s-ar putea ca până la sfârșitul anului să obținem avizul.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu întreabă pe domnul viceprimar dacă s-a făcut ceva
pentru ulița care a fost inundată, din capul străzii Pajiștei?
Domnul viceprimar ing. Sprinceană Eugen Dănuț spune că s-au făcut demersuri la Compania de
Apă pentru un utilaj specializat pentru evacuarea apei.
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - președinte de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 și rectificarea bugetului de venituri proprii și
subvenții al Spitalului Orășenesc Pucioasa, pe anul 2019 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 modificarea Anexei nr.
1 la HCL nr. 179/24.10.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 142/28.08.2019
privind aprobarea modificării HCL nr. 127/25.07.2019 privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL
nr. 52/25.04.2019 pentru aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale.”
Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare. Precizează că la Spitalul Orășenesc Pucioasa
se dorește achiziționarea unui sistem de tomografie computerizată cu 32 SLICE-uri și a unui sistem de
mamografie digitală cu tomosinteză 3D, unde și noi trebuie să asigurăm obligatoriu 10% din contribuție.
Trebuie să elaborăm un PUZ pentru schimbarea destinației unui teren care necesită o cheltuială de
20 000 lei așa cum am fost obligați prin Sentința Civilă nr. 1091/2015 a Judecătoriei Pucioasa - părculeț
Sarmis.
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - președinte de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 179/24.10.2019 privind aprobarea modificării
Anexei nr. 1 la HCL nr. 142/28.08.2019 privind aprobarea modificării HCL nr. 127/25.07.2019 privind
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 pentru aprobarea creditelor de angajament
pentru acțiuni multianuale și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Nu mai sunt alte discuții.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

Președinte de ședință,
POPA CONSTANTIN TIBERIU

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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