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 28.11.2019
cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa,

Au participat următorii consilieri locali:
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Budoiu Ion
4. Dobrici Gheorghe
5. Grigoroiu Monica
6. Hantăr Ana Maria
7. Ianeț Constantin
8. Ivașcu Dragoș Ion
9. Mateoiu Roxana
10. Miu Vasile
11. Popa Constantin Tiberiu
12. Roșoiu Daniela Cerasela
13. Sprinceană Eugen Dănuț
14. Trandafir Dorel Ioan
15. Trifu Marius Robertino
16. Voicu Emilia Romelia
Ședința a fost deschisă de secretarul general al orașului Pucioasa - doamna jr. Catană Elena, care
spune că acestă ședință a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 1043/22.11.2019 și că din
consultarea condicii de prezență a rezultat 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 aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi
în forma prezentată. Propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind modificarea
Anexei 2 la HCL 131/12.08.2019 privind creditele de angajament pentru acțiuni multianuale aferente
proiectelor cu finanțare nerambursabilă POR 2014 - 2020 și este aprobată cu unanimitate de voturi.
Președinte de ședință, este domnul consilier Miu Vasile.
Înainte de a intra în ordinea de zi, doamna secretar general jr. Catană Elena supune atenției
consilierilor locali procesele verbale ale ședințelor din 24.10.2019, 31.10.2019, 11.11.2019 și 21.11.2019.
Supune atenției Consiliului Local procesul verbal al ședinței extraordinare din 24.10.2019.
Întreabă dacă sunt observații? Nu sunt. Procesul verbal al ședinței extraordinare din 24.10.2019 este
supus la vot și este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ” și 3 „ ABȚINERI ” - doamna consilier Roșoiu
Daniela Cerasela, domnul consilier Trandafir Dorel Ioan și doamna consilier Voicu Emilia Romelia,
consilieri locali care nu au fost prezenți la ședința extraordinară a Consiliului Local din 24.10.2019.
În continuare, supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Local din 31.10.2019
Întreabă dacă sunt observații ? Nu sunt. Procesul verbal al ședinței ordinare din 31.10.2019 este
supus la vot și este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ” și 3 „ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu Ion,
domnul consilier Ianeț Constantin și domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion, consilieri locali care nu au fost
prezenți la ședința ordinară a Consiliului Local din 31.10.2019.
În continuare, supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței extraordinare din data
de 11.11.2019. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt discuții. Procesul
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verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 11.11.2019 este supus la vot și este aprobat cu 12
voturi „ PENTRU ” și 4 „ ABȚINERI ” - doamna consilier Brebene Marinela, domnul consilier Budoiu
Ion, domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion și domnul consilier Trandafir Dorel Ioan, consilieri locali care nu
au fost prezenți la ședința extraordinară a Consiliului Local din 11.11.2019.
Se trece la procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 21.11.2019. Întreabă
dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt. Procesul verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local din 21.11.2019 este supus la vot și este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ” și 5
„ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu Ion, domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion, domnul consilier Miu
Vasile, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu și doamna consilier Voicu Emilia Romelia, consilieri
locali care nu au fost prezenți la ședința extraordinară a Consiliului Local din 21.11.2019.
La ședința consiliului local participă 2 cetățeni de la blocul Omnia -Maxim Lavinița și Militaru
Miorița care spun că toaletele sunt înfundate, pentru că este vremea este bună să se ia măsuri și să se
repare.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este o problemă cu proprietarii acestui bloc.
Nu este repartizat întreg impbilul și nu putem investi. O să căutăm o soluție pentru rezolvarea situației
rezultate.
La etajul I, spune reprezentantul de la Omnia, sunt apartamente ocupate abuziv.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că acestă situație trenează de foarte mult timp,
pentru că nu a existat o colaborare cu instituțiile coproprietare. Cei care au ocupat spațiile ar trebui
notificați să aibă grijă de spații, astfel vor fi evacuați. Comisia socială să facă o deplasare acolo.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că e foarte ușor să-i evacuăm. De acolo se
mută la ușa primăriei. Acum, pe perioada de iarnă, nu avem cum să-i dăm afară. Am discutat cu toate
instituțiile. Problema este partea nerepartizată. Am făcut multe demersuri, inclusiv cu poliția orașului
Pucioasa.
Se dorește să se facă locuințele sociale pentru a-i muta de acolo, cei care stau legal, ceilalți vor fi
evacuați. În locuințele sociale nu vor intra decât cei care stau legal la Omnia.
Domnul consilier Trifu Marius Robertino propune ca atunci când se face o evacuare să se
zidească ușa.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că de acolo se vor muta pe holul Primăriei, în
fiecare zi sunt aici.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că luni dimineața se va face un program de
curățenie împreună cu poliția și cei din bloc, care trebuie să participe și ei.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune că, de fapt, doamnele doresc evacuarea celor care
tulbură liniștea acolo.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului
de închiriere nr. 27140/2013, de la SC VIORELINA SRL la SC ALCIPBAN INVEST SRL precum și
cesiunea contractului de închiriere nr. 12375/2013 de la Mihalache Elena la Gorgon Elena Aura.”
Doamna jr. Neagu Daniela dă explicațiile necesare.
Domnul consilier Budoiu Ion precizează că cesiunea se realizează între cele două societăți.
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că se poate face cesiunea cu acordul
proprietarului, adică cu acordul Consiliului Local.
Domnul consilier Budoiu Ion precizează că cele de al doilea contract nu e în dosar.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că, la fel ca și domnul Budoiu nu știe nimic de cel
de-al doilea contract.
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 consilier Ianeț Constantin președintele comisiei de urbanism prezintă avizul comsiei de
urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
cesiunea contractul de închiriere nr. 27140/2013, de la SC VIORELINA SRL la SC ALCIPBAN INVEST
SRL precum și cesiunea contractuluiui de închiriere nr. 12375/2013 de la Mihalache Elena la Gorgon
Elena Aura și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu (PUD) - Construire locuință P + M în orașul Pucioasa, str. Nuferilor, nr. 55 (fost 47),
județul Dâmbovița. ”
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 Ianeț Constantin președintele comisiei de urbanism prezintă avizul comsiei de
urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Construire locuință P + M în orașul Pucioasa, str.
Nuferilor, nr. 55 (fost 47), județul Dâmbovița 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 numărului
de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru 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 consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale prezintă avizul comsiei sociale
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că există o creștere a îmbolnăvirilor, de adresare
către cadrele medicale și apoi către primării, pentru că oamenii au nevoie de ajutor medical și financiar.
Acest fenomen este în creștere la nivelul întregului județ. Există un număr mare de persoane bolnave.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că există o mare diferență între persoanele
bolnave - asistenți personali, persoane cu dizabilități și asistații sociali.
Aceste persoane cu grad de handicap, spune domnul consilier Trandafir Dorel Ioan, trec prin
filtrul comisiei de la Târgoviște, care este destul de severă și de aici, din certificatele de handicap, cu
consecințele financiare corespunzătoare. Se opresc, uneori, la un grad de handicap grav nerevizuibil, deși
uneori aceste persoane ajung în stare foarte gravă și poate ar trebui să aibă un grad accentuat.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații
pentru anul 2020 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 amplasării
unui Patinoar artificial în Parcul Central al orașului Pucioasa precum și aprobarea Regulamentului de
funcționare și a tarifului de intrare pentru utilizarea Patinoarului. ”
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare: ne pregătim pentru sărbători,
dorim ca patinoarul să fie funcțional pe 1 decembrie, trebuie aprobate tarife, aceleași ca cele de anul
trecut: 10 lei/acces, 10 lei/patine și 20 lei/pinguin. Regulamentul l-am luat și noi de la alții, este perfectibil.
Vom da acces gratuit elevilor de câte ori vor, dar în timpul orelor de curs, însoțiți de profesor. S-a fixat o
limită pentru a nu aglomera patinoarul.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că se vorbește de o programare, dar nu se precizează
unde și când, la cine se face acestă programare. Contractul de achiziție nu este în dosar.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că anul acesta se va ocupa Primăria de
patinoar, va trebui să existe 3 persoane permanent. Programarea se va face la Primăria Pucioasa/Centru
Cultural.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune să se aibă grijă cu privire la calitatea gheții. Anul
trecut a fost de calitate proastă. Gheața trebuie să fie de calitate foarte bună. Anul trecut era de calitate
deranjantă.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă, din nou, de contractul de închiriere/achiziție?
Doamna secretar general jr. Catană Elena spune că abia astăzi s-a semnat.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că o să-l încărcăm pe tabletă.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că activitatea acolo trebuie supraveghiată, să nu
mai existe probleme cu energia electrică ca anul trecut, regulamentul să fie afișat la loc vizibil. La
„obligațiile noastre” precizăm că nu răspundem de ventualele accidente. Spune că în astfel de situații
trebuie sunat la 112.
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Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că așa vor fi instruiți, dar nu ne asumăm noi
răspunderea .
Domnul viceprimar ing. Sprinceană Eugen Dănuț spune că s-a schimbat varianta de alimentare a
energiei electrice și nu vor mai fi probleme. Legat de regulament, am fi vrut să semnez un acord, dar, de
regulă, copii vin singuri, nu însoțiți de părinți.
Personalul care se va ocupa de patinoar este instruit.
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.
Doamna secretar general jr. Catană Elena spune că propune să se completeze regulamentul cu
„Programarea se va face de către cadrul didactic la Primăria Pucioasa, la persoana ce urmează a fi
desemnată prin dispoziția primarului” - de exemplu casier spune domnul primar ing. Ana Constantin
Emilian.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea amplasării unui Patinoar artificial în Parcul Central al orașului Pucioasa precum și aprobarea
Regulamentului de funcționare și a tarifului de intrare pentru utilizarea Patinoarului cu acest amendament
și este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din aparatul de specialitate
al primarului, a Codului etic al personalului Direcției de Asistență Socială, a Cartei drepturilor
beneficiarilor de servicii de asistență socială, a Strategiei de dezvoltare a Direcției de Asistență Socială pe
perioada 2020 - 2025 și a planului local de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Pucioasa,
precum și revocarea HCL nr.201/29.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Compartimentului funcțional în aparatul de specialitate al primarului la nivel de birou de
asistență socială, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale și a Cartei drepturilor
beneficiarilor de servicii de asistență socială furnizate de către compartimentul de asistență socială. ”
Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale prezintă avizul comsiei sociale
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna secretar general jr. Catană Elena dă explicațiile necesare. Spune că anul trecut au fost
aprobate toate aceste chestiuni, dar pentru birou. În urma unui control al AJPIS, s-a solicitat organizarea
unei direcții, în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Am preluat aici și asistenții medicali de la
școli, asistenții personali și biroul de asistență socială. Această Direcție de Asistență Socială trebuie
acreditată de Ministerul Muncii. Nu avem asistent social, avem un post vacant și un contract de prestări
servicii cu un asistent social
Alte discuții nu mai sunt .
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din aparatul de
specialitate al primarului, a Codului etic al personalului Direcției de Asistență Socială, a Cartei drepturilor
beneficiarilor de servicii de asistență socială, a Strategiei de dezvoltare a Direcției de Asistență Socială pe
perioada 2020 - 2025 și a planului local de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Pucioasa,
precum și revocarea HCL nr.201/29.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Compartimentului funcțional în aparatul de specialitate al primarului la nivel de birou de
asistență socială, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale și a Cartei drepturilor
beneficiarilor de servicii de asistență socială furnizate de către compartimentul de asistență socială și este
aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei, ștatelor de funcții din cadrul U. A. T. Orașul Pucioasa la data de 01.12.2019 după aplicarea
prevederilor cu privire la reorganizare, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind
Codul administrativ, aplicarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal și după promovarea în clasă/grad a unor salariați. ”
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 primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este o etapă intermediară. Am pornit de la
cerința celor de la AJPIS. Suntem într-o situație delicată la Direcția Economică. Avem un post vacant la
Direcția Economică de director, pe care l-am desființat. O să fie un birou de contabilitate, în subordinea
serviciului administrație publică locală. Cei de la spații verzi au nevoie de un șef. Vom veni și cu alte
modificări în următoarea ședință. Biroul venituri trebuie reorganizat la nivel de serviciu.
Doamna consilier Arjan Laurenția spune că la DAS - apare compartiment asistenți medicali - La
Liceul Tehnologic nu are nicio asistentă medicală.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că a fost scos la concurs un post de medic și
nu a venit nimeni. În momentul în care vom avea medic, vom încerca să avem asistent medical în toate
unitățile de învățământ.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei, ștatelor de funcții din cadrul U. A. T. Orașul Pucioasa la data de 01.12.2019
după aplicarea prevederilor cu privire la reorganizare, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
57/2019 - privind Codul administrativ, aplicarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.797/2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal și după promovarea în clasă/grad a unor salariați și este
aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar. ”
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu sunt discuții.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar și este aprobat
cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2
la HCL 131/12.08.2019 privind creditele de angajament pentru acțiuni mutianuale aferente proiectelor cu
finanțare nerambursabilă POR 2014 - 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 de explicațiile necesare. Este ultimul nostru contract.
Avem nevoie de bani pentru a continua investiția .
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea Anexei 2 la HCL 131/12.08.2019 privind creditele de angajament pentru acțiuni mutianuale
aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă POR 2014 - 2020 și este aprobat cu unanimitate de voturi
în forma prezentată.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și anume: „ Adresa nr. 9 787 a Instituției Prefectului - județul
Dâmbovița către Consiliul Local al orașului Pucioasa cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din
25.09.2019.”
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că Hotărârea Consiliului Local
nr.160/25.09.2019 a fost înaintată Instituției Prefectului, care la rândul său o apreciază și ea ca nelegală.
Prin adresă se solicită revocarea, în caz contrar Instituția Prefectului - județul Dâmbovița o va
ataca la instanța de contencios administrativ.
Doamna jr. Neagu Daniela spune că obiectul acestei hotărâri este trecerea din domeniul public în
domeniul privat a suprafeței de 72 mp. Pentru mine ca specialist și pentru domnul primar, am considerat
că acestă suprafață nu mai este de interes public și trebuie dezafectat. Am apreciat că se poate face o
concesiune fără licitație pentru Corami, în vederea extinderii construcției, dar terenul trebuie să fie în
domeniul privat.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că s-a ajuns aici pentru că noi am vrut să
ajutăm, dar „ se pare ” că nu se respectă legea. Eu personal, aș merge în instanță cu Instituția Prefectului județul Dâmbovița.
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privat.

Domnul consilier Trifu Marius Robertino spune să rămână în domeniul public și să-l închiriem.
Doamna jr. Neagu Daniela spune că orice închiriere/concesiune trebuie să fie de interes public, nu

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian întreabă când a mai atacat Prefectura vreo hotărâre
de trecere din public în privat !?
Doamna jr. Neagu Daniela spune că niciodată, dar, acum s-a modificat legea.
Doamna jr. Neagu Daniela apreciază că acest litigiu este inutil și este posibil să pierdem. În același
timp, putem dovedi că acest teren nu mai este de interes public. Nu este prin în proiect.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune să revocăm hotărârea și să revenim cu o altă
variantă.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune să nu se renunțe la acest spațiu.
Domnul consilier Miu Vasile - președinte de ședință supune la vot revocarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 160/25.09.2019 și este aprobată cu 15 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul
consilier Budoiu Ion, urmând a fi inițiat un proiect de hotărâre în acest sens la ședința următoare.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu ridică problema de la str. T. Vladimirescu la intersecția
cu str. Pajiștei. Este un gaigăr obturat cu beton, iar apa în loc să se ducă pe canal, intră pe uliță. Ulița este
inundată. Spune că doamna Gorgon a formulat o cerere pentru rezolvarea acestei probleme.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că luni se va ocupa de acestă situație.
A doua problemă, spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, este drumul de la Maluri și
având în vedere că vremea este bună, se poate interveni acolo.
Domnul viceprimar ing. Sprinceană Eugen Dănuț spune că este vorba despre drumul pe Valea
Lungă.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că proiectul pentru drumuri este gata.
Săptămâna viitoare o să vă convoc într-o ședință pentru Maluri, pentru 40 - 42 de străduțe, ori să le
punem pe proiect PNDI ori să luăm credit, altul este pentru branșamente, tot pe PNDI. Trebuie să facem
eforturi, trebuie să ne pregătim de asfaltări.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe solicită revenirea la semnele de circulație pe Bulevardul Gării
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan ridică problema capacelor de canalizare pe str. Fântânelor.
Nu mai sunt alte discuții .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Președinte de ședință,
MIU VASILE

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
secretar general al oraşului Pucioasa
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