UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL|
ORA{UL PUCIOASA
Str. Fântânelor, Nr. 7, ora[ul Pucioasa, jude]ul Dâmbovi]a
Telefon: 0245/232.277, Fax: 0245/760.484
E-mail: info@primpuc.ro

SECRETAR
PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 16.06.2015
cu ocazia [edin]ei de `ndat\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ancuţa Adriana
Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Burlan Filoftia
Butc\ Drago[
Cîrstoiu Mihail
Gorgon Gheorghe Cosmin
Grosu Gabriel Mihai
Mădăran Constantin
Mircea Daniela Elena
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Popescu Corneliu Dan
Toma Vasile Gabriel
Veveriţă Gheorghe Ion

Au fost absen]i domnii consilieri: Cr\ciun Dorina, Iordănescu Victoria.
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar al U. A. T. Ora[ Pucioasa - jr. Catan\ Elena, care spune c\
domnii consilieri au fost convoca]i `n [edin]a de `ndat\ pentru ast\zi 16.06.2015 prin Dispozi]ia primarului nr. 664
din 16.06.2015 [i 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\.
Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Burlan Filoftia.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\rârii
Consiliului Local nr. 30 din 31.03.2011 prin care s-a aprobat implementarea, finan]area [i documenta]ia tehnico economic\, inclusiv proiectul tehnic [i detaliile de execu]ie pentru obiectivul „ Dezvoltarea zonei turistice
Pucioasa - reabilitare [i modernizare drumuri de interes local `n sta]iunea turistic\ Pucioasa ” [i cofinan]area din
bugetul local al ora[ului Pucioasa a cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente proiectului. ”
Domnul ing. Hosszu Mihail d\ explica]iile necesare.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 30 din 31.03.2011 prin care s-a aprobat implementarea, finan]area [i
documenta]ia tehnico - economic\, inclusiv proiectul tehnic [i detaliile de execu]ie pentru obiectivul
„ Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare [i modernizare drumuri de interes local `n sta]iunea turistic\
Pucioasa ” [i cofinan]area din bugetul local al ora[ului Pucioasa a cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente
proiectului [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de
angajament pentru ac]iuni multianuale pentru anul 2016. ”
Doamna ec. S`rboiu Adriana d\ explica]iile necesare.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea creditelor de angajament pentru ac]iuni multianuale pentru anul 2016 [i este aprobat cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
1

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\rârii
Consiliului Local nr. 46 din 30.04.2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de `nchiriere care au ca
obiect locuin]ele din domeniul privat al ora[ului Pucioasa. ”
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c acest proiect de hot\râre a fost determinat de hot\rârea cu
facilit\]ile fiscale aprobate `n [edin]a ordinar\ din luna mai.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la {coala nr. 1, sper\m c\ se vor termina cât mai repede lucr\rile.
La {coala nr. 4 se acoper\ tronsonul 3 clase. Am avut `ntâlnire cu constructorul s\pt\mâna trecut\, doreau s\ fac\
ni[te contracte de cesiune de crean]\ ca s\ pl\tim direct furnizorii, am fost de acord, am chemat [i furnizorii, o parte
din ei s-au `n]eles. A[tept\m s\ vedem cum vor demara lucr\rile, pentru c\ a putea face acest lucru trebuie s\ aib\
certificat fiscal de la ANAF [i Prim\riile locale. La prim\ria local\ au 140 - 150 mil. lei datorie. S\ vedem la
ANAF. {i spun c\ sunt `n graficul de e[alonare n-ar avea datorii [i pot veni cu noul certificat fiscal. ~n acest fel, am
debloca `ntr-o anumit\ m\sur\ situa]ia [i tragem de ei pentru c\ pe 20 aigust se termin\ contractul. Le-am adus la
cuno[tin]\ faptul c\ trebuie s\ fac\ anumite repara]ii pe ceea ce s-a stricat acolo, am f\cut o evaluare printr-un
expert [i [tim o valoare aproximativ\ a cheltuielilor cu repara]iile, pentru ce s-a distrus, a[tept\m s\ se termine
acoperi[ul ca s\ `ncepem s\ lucr\m. Am discutat cu firma care ar putea s\ asigure for]a de munc\ necesar\,
simultan, ca la 15 septembrie s\ putem intra `n [coal\. Dac\ nu, vom intra `n [coal\, `n iarn\. Sunt lucr\ri care
necesit\ perioade de timp de a[teptare.
Pe {coala nr. 1 s-a realizat acoperi[ul, `n perioada urm\toare sper s\ vin\ s\ finalizeze proiectul. Le-am
cesrut s\ vin\ cu schela ca s\ poat\ lucra o fa]ad\ `ntreag\.
~n principal problema lor este problema financiar\. Am avut la Pucioasa [i furnizorul pentru lemn stratificat
[i am c\zut de acord cu el s\ lucreze o parte din grinzi.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ ce deschidere au grinzile?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ au 7 m., a[a este `n proiect [i nu se poate modifica nimic din ceea ce
este `n proiect.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ proiectul a[a a fost aprobat `n anul 2009 [i nu se pot face
modific\ri la proiect. Orice modificare `nseamn\ modificare de solu]ie de proiect [i nu ne mai d\ banii. Trebuie s\
pui bani de la prim\rie, dac\ faci modific\ri. Am `ncercat s\ `nlocuim lemnul acela cu lemn normal, dar nu s-a
putut. Finan]area vrea pe a[a ceva.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ „ iar se dau bani `n avans ”, pentru ceea ce urmeaz\ s\ se fac\?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu s-au dat bani `n avans, de[i era posibil acest lucru.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
BURLAN FILOFTIA

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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Data
-

Semnătura
-

