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SECRETAR

PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 28.03.2016
cu ocazia [edin]ei extraordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa

Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Burlan Filoftia
Butc\ Drago[
Cr\ciun Dorina
Grosu Gabriel Mihai
Popa Constantin Tiberiu
Popescu Corneliu Dan
Toma Vasile Gabriel

Au fost absen]i domnii consilieri: doamna consilier Ancuţa Adriana, domnul consilier Cîrstoiu Mihail,
domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin, domni[oara consilier Iordănescu Victoria, domni[oara consilier
Mircea Daniela Elena, domnul consilier Mădăran Constantin, domnul consilier Pop Aurel [i domnul consilier
Veveriţă Gheorghe Ion.
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar jr. Catan\ Elena, care spune c\ din consultarea condicii de
prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei [i-l roag\ pe domnul
primar jr. B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, aceasta fiind aprobat\ cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ procesul – verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului Local din
07.03.2016.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] propune, motivat de faptul c\ nu sunt to]i consilierii prezen]i s\ fie supus
aprob\rii `n [edin]a din luna aprilie 2016.
Conform Regulamentului de organizare [i func]ionare al Consiliului Local al ora[ului Pucioasa, pre[edinte
de [edin]\, `n ordine alfabetic\, este domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena precizeaz\ c\ este necesar ca de pe ordinea de zi s\ se scoat\ punctele 2
[i 3, motivat de faptul c\ pentru aprobarea lor este necesar cvorumul 2/3 adic\ 12 consilieri [i nu avem acest
cvorum.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] retrage de pe ordinea de zi aceste 2 proiecte de hot\râre [i anume:
Punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de `nchiriere nr. 16
692/01.08.2011 ce are ca obiect `nchirierea unui spa]iu comercial `n suprafa]\ de 36 mp. situat `n ora[ul Pucioasa,
Pia]a Central\ Cartaxo de la S. C. Granada la S. C. Robalb COM S. R. L.
[i
Punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de `nchiriere nr. 11
733/31.05.2013 ce are ca obiect `nchirierea terenului `n suprafa]\ de 17 mp. lot 10 pentru construirea temporar\ a
unui garaj situat `n ora[ul Pucioasa, str. Rândunelelor, bl. 3B, de la B\doiu Victor (Florea) la Boboac\ Alexandru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.”
Domnul consilier Bădescu Gheorghe propune s\ se aib\ `n vedere [i str. Av. Iancu.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edinte de [edin]\, spune la vot proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente
navetei cadrelor didactice.”
Nu sunt discu]ii.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edinte de [edin]\, spune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma
prezentat\.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Adresa nr. 816/16.03.2016 a Camerei de Conturi
Dâmbovi]a Decizia nr. 97D/2014/2016/19.02.2016.”
Nu sunt discu]ii.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
La [edin]a Consiliului Local particip\ domnul Ion Neculae [i doamna Geant\ Liliana.
Doamna Geant\ Liliana ridic\ problema locuin]ei repartizat\ fiului s\u Geant\ Liviu - Ionu] care este `ntr-o
stare deplorabil\: nu are chiuvet\, WC, u[\, geam, camera a fost a doamnei Costache, care vine [i ]ip\ c\ nu are
unde s\ doarm\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\ fac\ o sesizare `n acest sens.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ doamna Costache nu are unde s\ doarm\, doarme pe banc\.
Solicit\ s\ i se repartizeze o alt\ locuin]\. Sunt multe camere libere, `n care nu locuie[te nimeni.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ dac\ au chiria pl\tit\ la zi, se consider\ c\ st\ acolo.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ al]ii au camere pe care le ]in ca s\ depoziteze lemne: ex.Duia Lucica, iar
copilul ei nu are unde s\ stea. Am scris pe hârtie acest lucru de foarte multe ori. A[a s-a procedat [i cu fiica mea,
am pl\tit chiria [i nu a locuit niciodat\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ a devastat camera repartizat\ [i va fi dat\ `n judecat\ pentru
recuperarea cheltuielilor cu repararea aceste camere.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ nu a semnat contractul [i nu-l va semna pentru c\ va avea mari probleme
cu Costache, care face scandal mare.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ scrie pe hârtie toate aceste lucruri [i vor fi analizate de o comisie.
Domnul Ion Neculae - cet\]ean al cartierului Glodeni, spune c\ nu a primit r\spuns la 2 sesiz\ri, sesiz\ri
formulate pe informa]ii de interes public - prin care solicita atribu]iile Poli]iei Locale [i ale domnului Maier [i
`ntreab\ de ce nu i s-a r\spuns, dac\ i se va r\spunde?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ i s-a r\spuns, a v\zut r\spunsul la mapa de coresponden]\.
Domnul Ion Neculae spune c\ nu a primit r\spuns.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ va verifica dac\ i s-a r\spuns sau nu, dac\ nu i s-a r\spuns va
primi r\spuns.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
prof. POPA CONSTANTIN TIBERIU

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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