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{edin]a a fost deschis\ de secretarul ora[ului Pucioasa doamna jr. Catan\ Elena, care spune c\ [edin]a a fost
convocat\ prin dispozi]ia primarului nr. 1021/18.09.2015, c\ din consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\
sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei [i-l roag\ pe domnul primar jr. B\d\u D\nu]
s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, `nainte de a intra `n ordinea de zi, la [edin]a Consiliului Local a
fost invitate ca urmare a discu]iei purtate la [edin]a trecut\ conducerea {colii nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ” pentru a ne clarifica anumite situa]ii, cu privire la modul de implementare a proiectului pe fonduri europene, legat
de {oala nr. 4.
A[a cum cunoa[te]i la {oala nr. 4 nu avut probleme deosebite `n implementarea a proiectului pe fonduri
europene, `n sensul c\, constructorul ce a câ[tigat licita]ia public\ nu [i-a `ndeplinit obiectul contractului nici pân\
`n acest moment. Având `n vedere o serie `ntrag\ de chestiuni [i `n principal faptul c\ constructorul nu [i-a respectat
obliga]iile contractuale. Nu am fost de acord s\ `ntrerupem contractul cu constructorul, la un moment dat, dar
acesta a sus]inut c\ poate onora obliga]iile din contract. Nu am putut g\si solu]ia potrivit\ pentru a `nceta acest
contract [i s\ relu\m licita]ia public\ pentru recâ[tigarea acestui contract de c\tre o alt\ firm\.
O alt\ cauz\ care a stat la baza considerentelor noastre de a nu denun]a contractul unilateral a fost aceea c\
odat\ denun]at contractul unilateral, agentul economic se `ndreapt\, sigur, `mpotriva noastr\ `n instan]\ [i se
suspend\ lucr\rile, deci se risc\ pierderea fondurilor europene. Mai sunt [i alte situa]ii, `n principal acestea ar fi, [i
altele `n sensul c\ trebuie s\-l determin\m pe agentul economic s\-[i `ndeplineasc\ obliga]iile. Pân\ la acest
moment nu a reu[it, am ajuns la o solu]ie de compromis `n sensul c\ acesta a subcontractat lucr\rile de la {coala nr.
4 c\tre alte societ\]i comerciale, iar noi am fost de acord s\ cesion\m dreptul de crean]\ pe care-l avea constructorul
fa]\ de subcontractan]i, `n sensul c\ avem posibilitatea de a pl\ti direct subcontractan]ilor . {i aici este un risc foarte
mare, deoarece constructorul titular al contractului are probleme foarte mari [i este urm\rit de c\tre finan]ele
publice de la sediu. Are un angajament cu aceste autorit\]i [i `n cazul `n care [i-l achit\ lunar nu ne afecteaz\ pe
noi. La acest moment se lucreaz\ la acoperi[ul [colii [i apreciem ca cca. `ntr-o s\pt\mân\ s\ vedem acoperi[ul
acoperit cu tabl\, se lucreaz\ la instala]iile electrice, la cele termice, cam tot ceea ce `nseamn\ acest proiect pentru
finalizare. Dac\ vom reu[i s\ g\sim `n]elegerea necesar\, la constructor, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], de
a nu afecta datoriile sale pe subcontractan]i, atunci vom avea siguran]a c\ subcontractan]ii vor putea lua [i-[i vor
lua sumele de bani, dac\ nu vor `nceta lucr\rile. Din analizele pe care le-am f\cut, dac\ vom reu[i s\ achit\m suma
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de bani important\ subcontractan]ilor, având `n vedere c\ `n cursul lunii octombrie - 10 ale luni, putem s\ achit\m
direct subcontractan]ilor sumele de bani. Miz\m pe acest lucru pentru c\ certificatele fiscale eliberate de Direc]ia
Financiar\ d\ aceast\ posibilitate. Spune c\ `n acest interval de timp sa apropiem de final aceste subcontract\ri. Pe
acest fond de nerezolvare a implement\rii proiectului, au fost o serie `ntreag\ de ac]iuni `mpotriva autorit\]ii
publice locale, am avut o serie `ntreag\ de `ntâlniri cu conducerea [colii, p\rin]i [i copii. S-au explicat aceste
ac]iuni, pe fond, probabil c\ au dreptate, nu am reu[it s\ punem la dispozi]ie [coala `n condi]ii optime de `nv\]\tur\.
Acest lucru este posibil s\ se rezolve spre sfâr[itul lunii martie, anul urm\tor. ~n afar\ de aceste chestiuni, `n
Consiliul Local; au fost discu]ii legate de pavimentul din s\lile de curs [i s\lile de clas\ din {coala nr. 3, era una
din chestiunile pe care vreau s\ le clarific `mpreun\ cu doamnele directoare de la {cola nr. 4. Solu]ia pentru
realizarea pavimentului solicitat\ de conducerea [colii este parchetul, iar propunerea domnului consilier B\descu sa propus s\ fie o parchetare cu paviment poliuretanic [i a[ fi vrut ca `n discu]ia care se va demara pe aceast\ ac]iune
s\ se clarifice ca s\ [tim ce facem, ori parchet, ori paviment poliuretanic, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu].
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ ce argumente au doamnele directoare pentru a pune parchet?
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ `n primul rând legea oblig\ s\ existe parchet laminat [i spune
c\ se bucur\ c\ ast\zi suntem `mpreun\, pentru c\ `n]elege c\ „ avem un interes comun s\ red\m comunit\]ii [coala
nr. 4 ”. Institu]ia [coala nr. 4 poate deveni, `n contextul actual, mai str\lucitoare decât alt\dat\, a[a cum este scris
m\car pe hârtie. ~n realitate, spune doamna directoare Ionescu, lucrurile stau r\u. Argumentul pentru parchet [i nu
paviment poliuretanic, spune doamna directoare Ionescu Claudia, nu cunoa[te ce este acest „paviment
poliuretanic”, dore[te parchet de trafic.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acest parchet poliuretanic este PVC-ul a[a cum `l cunoa[te
popula]ia. Este un paviment special, fa]\ de parchet care lucreaz\ `n timp , adun\ praf, acest parchet dezvolt\ la
copii, boli.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ au avut la [coala nr. 4 parchet de lemn, care ani de-a rândul a
suportat diverse lucr\ri de l\cuire, ar\ta foarte bine `n 2014, la 40 [i ceva de ani. Nu avem nicio problem\ dac\
Sanepidul este de acord cu acest paviment.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ `n toate [colile reabilitate pe fonduri europene s-a pus
paviment.
Doamna directoare Ionescu Claudia `ntreab\ ce diferen]\ de cost este `ntre costul parchetului [i costul
pavimentului poliuretanic? {i de ce se dore[te paviment? Mai spune c\ `n sala de sport este obligatoriu s\ existe
parchet, pentru c\ numai `n s\lile de sport cu parchet se pot organiza competi]ii na]ionale. De asemenea parchetul
este singurul material flexibil care permite neafectarea articula]iilor, adic\ amortizeaz\ altfel c\derea.
~n momentul `n care aflu pentru prima oar\ ce se dore[te `n s\lile de clas\, nu poate fi expert [i `n materiale
- paviment. Solicit\ s\ fie l\sat\ o perioad\ de timp pentru a vedea despre ce este vorba.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acest paviment este garantat 30 de ani f\r\ s\-i faci nimic.
Nu exist\ rosturi de `mbinare, nu exist\ posibilitatea de a se strica.
Doamna directoare Ionescu Claudia `l `ntreab\ pe domnul consilier Bădescu Gheorghe dac\ acest paviment
are vreun dezavantaj?
R\spunsul domnului consilier Bădescu Gheorghe este c\ nu are niciun dezavantaj.
Reprezentan]ii p\rin]ilor spun c\ vor verifica [i dân[ii `mpreun\ cu conducerea [colii acest paviment
poliuretanic [i vor da un r\spuns.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ `ntotdeauna peste parchet se pune mochet\ `n [coli, `l
ra[cheteaz\, deci sunt costuri suplimentare.
Doamna consilier Ancuţa Adriana solicit\ conducerii [colii nr. 4 s\ ia `n calcul acest paviment poliuretanic
cel pu]in pentru s\lile de clas\.
Dup\ ce v\ documenta]i, da]i un r\spuns. Poate c\ g\si]i [i un model de [coal\ `n ]ar\ [i vede]i ce `nseamn\
acest paviment poliuretanic.
Doamna directoare Ionescu Claudia solicit\ s\ fie ajutat\ pentru documentare `n aceast\ privin]\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ nu cunoa[te ce este acest paviment poliuretanic, dar este de luat
`n seam\ din punct de vedere medical. Suntem dezinforma]i pe aceast\ tem\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ aceste teme sunt treaba speciali[tilor constructori, nu este treaba
Consiliului Loical. ~ntreab\ când s-a f\cut acest contract, când au `nceput s\ lucreze [i cine a semnat acest contract
din partea noastr\?
Dore[te s\ fac\ o discu]ie cu cei care au semnat acest contract. De ce? Pentru c\ un astfel de contract
trebuie s\ aib\ termenul, garan]ii, sanc]iuni. Afl\, acum, aici `n [edin]\ c\ trebuie s\ fim aten]i cum ne purt\m cu
constructorul c\ nu [tiu ce ne face „ acesta ”
E prima dat\ când se `ntâmpl\ ca un constructor s\ nu-[i fac\ treaba [i s\ nu pot s\-l dau afar\, s\-i iau
penalit\]i. Poate contractul e bun, dar dac\ nu are realiz\ri pe etape [i penalitati pe etape, `nseamn\ c\ e ceva
putred... Nu [tim care este solu]ia cea mai bun\. Domnul primar a f\cut o promisiune, aici, care nu-i corect\, nu
avem o clim\ foarte bun\ care s\ ne permit\ s\ termin\m [coala pân\ `n martie, nu de altceva s\ nu plece lumea c-o
idee gre[it\. Doresc s\ [tiu cine este proiectantul, spune domnul Cîrstoiu, doresc s\ [tiu cine a semnat contractul
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din partea prim\riei. Solicit\ o copie dup\ contract, s\ vedem de ce nu putem „ s\-l lu\m pe \sta de urechi [i s\-i
lu\m banii ”.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ toate contractele sunt semnate de primar [i conducerea
executiv\. V-am explicat câte ceva din ceea ce `nseamn\ contract. Dac\ dori]i, `n Consiliul Local, chem\m [i
consultan]a cu care lucr\m [i aceasta poate explica [i mai bine. ~l vom trage la r\spundere pe constructor, atunci
când lucrurile vor fi foarte bine stabilite. Atunci, când va fi [i legal, constructorul va fi ac]ionat `n instan]\ pentru
lucr\rile neefectuate la timp, cât [i pentru ceea ce a deteriorat. Acest lucru este posibil numai la finalizarea
contractului. Contractul, `nc\, este `n vigoare, pentru c\, pentru a salva lucrurile, am lucrat la aceast\ posibilitate
pentru a lucra cu subcontractan]ii. Deci, ace[ti subcontractan]i `[i fac treaba la acest moment, deci avem
posibilitatea s\ lucr\m pe acest contract.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ a preg\tit pentru fiecare membru al Consiliului Local un
material: primele patru pagini reprezint\ o informare a proiectului, cu momentele importante ale proiectului pân\ `n
luna septembrie 2015. Aceast\ informare este `nso]it\ de anexele pe care le-am avut `n acest\ perioad\: memorii,
informari, etc. Acesta este proiectul de masardare [coala nr. 4, v\zut de ]coala nr. 4. Deci, la contract, anexe,
procese - verbale de predare primire, grafice de lucr\ri, modific\ri de termene, nu am avut acces. Vineri 18
septembrie domnul primar ne-a asigurat o copie a contractului [i am revenit cu adres\ pentru anexe, pentru c\
dorim s\ le studiem.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ recomand\ conducerii [colii nr. 4 s\ ]in\ cont [i de
propunerea f\cut\ aici, pentru c\ suntem `n secolul XXI, sunt ni[te progrese realizate `n materialele de construc]ii,
am fost director acolo, aveam parchet, parchetul era pus `n anul 1970. Cel pu]in pentru s\lile de clas\. Pentru s\lile
de sport e bine, poate s\ r\mân\ parchet. Trebuie cerut un punct de vedere de la Ministerul Educa]iei, cu interesul
ca lucrurile s\ fie rezolvate acolo, ca [coala nr. 4, [coal\ european\, cu renume, s\ func]ioneze foarte bine. Cât
prive[te stadiul ei, a[a cum spune [i domnul Cârstoiu, nu [tiu dac\ este potrivit „ luna martie ” pentru c\ nu se
poate lucra iarna.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ a[a s-a estimat.
Dup\ p\rerea mea, spune domnul consilier Popa Constantin Tiberiu anul viitor [coala va putea func]iona.
Poate ar trebui - doamn\ directoare, s\ le spune]i colegilor de ce s-a etajat, de ce a fost nevoie de o extindere, ce
num\r de clase sunt, c\ se inten]ioneaz\ s\ se aduc\ [i [coala nr. 3. P\rin]ii [i profesorii [tiu, oamenii din ora[ nu
[tiu [i toate se duc „ ca ni[te s\ge]i asupra Prim\riei ”.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ aceste lucruri se [tiu. Aceast\ analiz\ de nevoi, aceast\
argumentare, aceste studii s-au f\cut `nainte de derularea proiectului. Aceste lucruri s-au f\cut `n anul 2008. Atunci
am f\cut adres\ la Prim\rie, iar domnul primar a fost foarte interesat de acest\ nevoie de extindere a spa]iului. Pe
baza acestei analize - recens\mânt - s-a f\cut acest proiect. ~n continuare, avem nevoie de spa]iu, avem surplus de
copii. Problema noastr\ este acest contract, implementat deficitar. Pe parcursul implementarii acestui proiect au
fost, probabil, termene. A[a cum spune domnul consilier Cîrstoiu Mihail a fost nevoie de interven]ii, ar fi fost
nevoie de ni[te ac]iuni astfel `ncât acest constructor s\ fac\ lucrarea. Acest constructor a luat lucrarea [i la {coala
nr. 1 [i acesta arat\ „ boboc ”.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt probleme [i aici.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ [i-ar fi dorit s\ aib\ acelea[i probleme ca [i {coala nr. 1,
adic\ mai mici. Dac\ {coala nr. 1 ar fi fost `n aceea[i situa]ie, unde oare g\seam spa]ii to]i?
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ pentru mansard\, proiectul prevede parchet laminat - trafic
intens.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pentru mansard\ nu se discut\, este prins `n proiect [i nu se poate
discuta. Este vorba despre s\lile de clas\ de la parter [i etaj.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ este vorba despre o alt\ lucrare. Sunt dou\ mari ac]iuni care
se `ntâmpl\ `n paralel. Dac\ lu\m `n calcul [i sala de sport, aceea este a treia. Nu vrem decât parterul [i etajul pe
care le-am avut, m\car atâta s\ avem, ceea ce se `ntâmpl\ cu noi astfel, nu este corect. Mi s-a garantat c\ numai `n
anul 2014 nu vom avea [coal\. Lucrurile sunt diferite.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ data de 31.03 este dat\ stabilit\ pentru finalizare, dat\ stabilit\ `n
contractul pe care l-am `ncheiat cu ultima firm\, pentru refacerea parterului [i etajului. Este un aranjament al
constructorului sper\m s\ nu avem acelea[i probleme. Noi am cerut s\ se termine [i mai repede, dar lucr\rile care
se fac acolo necesit\ termen de a[teptare, vin S\rb\torile de iarn\, deci, a acceptat [i crede c\ pân\ la 31.03 va fi
finalizat\ `ntreaga [coal\. Exist\ posibilitatea lucrului `n [coal\, pentru c\ vom termina acoperi[ul, vom avea o
izolare termic\ bun\, putem lucra `n\untru, pe toate celelalte chestiuni de refacere [i de modernizare.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu poate fi de acord cu domnul consilier Popa Constantin Tiberiu
care spune c\ domnul primar n-are nicio vin\. Eu spun c\ `ntrega vin\ `i apar]ine primarului. Orice realizare sau
nerealizare a acestui ora[ apar]ine exclusiv primarului. V\ rog s\ v\ asuma]i aceast\ vin\: a]i fost dezinteresat de tot
ce se `ntâmpl\ cu acest\ [coal\. Din moment ce `n acest\ [coal\ a `nceput refacerea `n mai 2014, a]i fost aten]ionat
[i `n Copnsiliul Local c\ acolo sunt 2 oameni, c\ nu se `ntâmpl\ nimic. Am `n]eles c\ doamna directoare a `ncercat
s\ vin\ la dvs. `n audien]\ de nenum\rate ori [i dvs. n-a]i primit-o. De câte ori n-a]i primit-o v-a f\cut scris. A]i fost
informat despre prostul mers al repara]iilor `n [coal\. Dar nu v-a interesat [i punct. Spune]i acum c\ a]i luat m\suri
[i se va face. De ce nu a]i luat m\suri, domnule primar, de la primele inform\ri c\ lucrurile merg prost la {coala nr.
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4. Eu v\ acuz, spune domnul consilier Pop Aurel pentru starea `n care se g\se[te acest\ [coal\, `n totalitate, pentru
starea `n care se g\se[te, acum, `nv\]\mântul de la {coala nr. 4.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\-[i asum\ acest\ responsabilitate, la fel ca [i pentru alte ac]iuni
care se `ntâmpl\ `n localitate, având `n vedere c\ este normal s\-mi asum acest\ responsabilitate. C\ sunt vinovat
sau mai pu]in vinovat pentru acest\ situa]ie va trebui s\ hot\rasc\ altcineva. ~n tot acest interval de timp, am avut
comunic\ri cu constructorul, cu cei care se ocup\ de acest proiect. Dac\ dvs. considera]i c\ primarul poate comanda
firma de aici, din prim\rie, atunci ar fi potrivit s\ m\ `nvinov\]i]i. Nu am putut s\ intervenim ca acest\ societate
comercial\ s\ vin\ cu mai mul]i angaja]i, sau s\ respecte integral condi]iile pe care le-am avut `n condi]iile de
atribuire, tocmai pentru c\ acest constructor nu a dat curs interven]iilor noastre. Noi avem notific\ri f\cute,
`ntâlniri, discu]ii, nu am stat cu mâinile `n sân. La unele dintre acestea, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], am
invitat [i conducerea [colii, i-am chemat [i aici [i i-am pus fa]\ `n fa]\ cu constructorul, consultan]a, cu to]i factori
de r\spundere pe acest\ ac]iune, s\ [tie cum stau lucrurile. ~ntotdeauna am dat curs invita]iilopr dvs. când am putut
s\ ne `ntâlnim ne-am `ntâlnit, inclusiv la mine `n birou, `mpreun\ cu asocia]ia p\rin]ilor, deci lucrurile acestea au
fost aduse la cuno[tin]a conducerii [colii, dar pe acest fond al ne`ndeplinirii obliga]iilor de c\tre constructor s-au
`ntâmplat aceste lucruri. Indiferent de situa]ia `n care se va `ncheia acest contract, el se va finaliza probabil, `n luna
decembrie ei vor fi cita]i `n instan]\. Pân\ la acest moment nu au fost create acele condi]ii optime pentru a fi
ac]iona]i `n instan]\. Acum, putem, la un moment dat s\ ac]ion\m. Pân\ acum nu ne-a `ntrebat nimeni pentru
lucruri pe care nu le-am realizat `n cadrul proiectului. Au fost discu]ii pe proiect, `n totalitate. Nu s-a realizat, este
adev\rat.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce aceast\ solu]ie pe care a]i g\sit-o acum [i ne da]i asigur\ri c\ va
func]iona, nu a]i g\sit-o pân\ acum?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceste asigur\ri le-am dat [i la `nceputul proiectului.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ cum este posibil ca un director al unei institu]ii unde se deruleaz\ un
astfel de proiect s\ nu fie primit `n audien]\? Au fost [i alte persoane, spune domnul consilier Pop Aurel, care au
vrut s\ vin\ `n audien]\ [i nu le-a]i primit. V\ ocupa]i cu orice alte probleme `n loc s\ v\ ocupa]i de problemele
ora[ului.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu este adev\rat [i `i repro[eaz\ domnului consilier c\ „ a `nceput
campania electoral\ ”.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu este `n campanie, nu candideaz\ la primar, dar sunt ni[te probleme
care deranjeaz\ `ntreg ora[ul, deranjeaz\ 700 de p\rin]i, copii, cadre didactice [i m\ `ntreb de calitatea acestui
`nv\]\mânt plimband copii pe la toate [colile din ora[?! Aceasta este problema, nu este a mea personal\, dar sigur
sunt afectat [i eu, pentru c\ am nepo]i pentru care trebuie s\ alerg `n tot ora[ul s\-i duc la [coal\ [i s\-i iau de la
[coal\.
Domnul Geamba[u Romeo - om de afaceri, prezent `n sal\, se ofer\ s\ asigure parchetul [i echipa necesar\
acestei opera]iuni, având `n vedere c\ so]ia sa este cadru didactic la [coala nr. 4.
~n momentul `n care sunte]i gata, spune domnul Geamba[u, `mi spune]i, v\ dau o echip\ [i parchetul.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ pe doamna direcoare dac\ nu a acceptat-o domnul primar
la audien]\, de ce nu s-a adresat Consiliului Local?
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ materialul care l-a `nmânat acum ofer\ r\spunsuri la toate
`ntreb\rile dvs.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `i solicit\ doamnei directoare s\ spun\ de câte ori a venit `n audien]\ [i nu
a fost primit\.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ a venit la domnul primar, de cele mai multe ori, `n vara
anului 2014, V - IX 2014, dup\ care `n septembrie 2014 mi-a]i spus c\ nu este cazul s\-i mai deranj\m pe cei de la
firm\ „ c\-[i iau jucariile [i vor pleca, c\-[i vor lua utilajele [i vor pleca, iar noi vom r\mâne cu ochii `n soare ”. {i
n-am mai avut nicio cale.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu a spus astfel de lucruri [i-i spune doamnei directoare s\ scoat\
`nregistr\rile, pentru c\ „ m-a]i `nregistrat mereu, de câte ori ne-am `ntâlnit.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ nu este adev\rat, nu a f\cut lucruri de acest gen, n-o s\
inventez lucruri `n raport cu firma, pentru c\ eu nu am nicio rela]ie, dvs. sunte]i singurul care ave]i rela]ie
contractant\ (contractual\) cu firma. Spune c\ cu dvs. lucrez, domnule primar, am venit la dvs `n audien]\ [i ne-a]i
ascultat, atât. Singurele lucruri pe care le-am rezolvat au fost identificarea de loca]ii `n ora[, fiind [i porfesorii de
acord. Cu personalul dvs. m-a]i ajutat s\ v\d Gr\dini]a 2 [i Grupul {colar. V-am spus de nenum\rate ori [i verbal [i
scris c\ am nevoie de o hal\ `n ora[ul acesta unde s\ duc bunurile [colii, mobilierul [colii nr. 4, f\cut prin asocia]ia
de p\rin]i de-a lungul anilor. O banc\ [i un scaun cost\ 200 lei, am 700 de copii. V\ da]i seama numai pentru acest
mobilier de ce resurse financiare avem nevoie?! Nu mai zic de celelalte. Nu am primit din partea dvs. niciun fel de
solu]ie, pentru a depozita patrimoniul undeva. Ce s\ fac, eu acum, cu materialele, unde s\ le duc, `ntreab\ doamna
directoare Ionescu Claudia? Unde s\ le duc la {coala nr. 3, la gr\dini]\, la Grup {colar, unde `nv\]\m pe 3
schimburi?! Nu am unde s\ le duc, spune doamna directoare Ionescu Claudia. Apoi comunicarea noastr\ s-a rupt.
A]i venit la [edin]a consiliului profesoral la {coala nr. 3, când v-am invitat [i ne-a]i spus c\ „ a]i venit s\ conduce]i
ostilit\]ile”. Ostilit\]ile, domnule primar? P\i noi, suntem ostili dvs., domnule primar? `ntreb\ doamna directoare
Ionescu Claudia. Nu vreau s\ mai reiau discu]iile noastre anterioare. Un exemplu pentru consilieri este memoriul
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p\rin]ilor existent `n mapa pus\ la dispozi]ie la care nu s-a primit r\spuns, un proces - verbal `ncheiat la o [edin]\ a
asocia]iei p\rin]ilor la care a]i participat [i dvs., dar nu l-a]i semnat pentru c\ a]i refuzat. Ce s\ mai fac `n Consiliul
Local? Scuza]i-m\, spune doamna directoare Ionescu Claudia, to]i a]i trecut pe lâng\ [coala nr. 4 [i a]i v\zut-o cum
arat\. Câ]i membri ai Consiliului Local au venit s\ m\ `ntrebe ceva `ntr-un an?
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu s-a protejat patrimoniul [colii nr. 4, cât dezinteres! De[i a fost
solicitat acest lucru.
Doamna directoare Ionescu Claudia `ntreab\ cât cost\ contractul `ncheiat cu Ilva pentru interior?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acest contract are valoarea de cca. 4 miliarde [i a fost aprobat de
Consiliul Local.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ dac\ se descurc\ conducerea [colii `n acest\ situa]ie `nc\
un an?
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ nu poate r\spunde la acest\ `ntrebare. Situa]ia este foarte
grea.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ cum se descurc\ cu predarea materiei?
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ se descurc\ greu, c\ un copil de 6 ani, care este `n clasa I sau
clas\ preg\titoare se scoal\ la ora 5.30 pentru c\ are ma[in\ la 7 f\r\ 10, ca s\ vin\ la 7.05 `n [coal\ [i s\ `nceap\
ora la 7.30. Acesta este un exemplu a ceea ce `nseamn\ impactul negativ al acestui proiect asupra comunit\]ii.
Ave]i exemple mai multe `n materialul prezentat.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ mai este nevoie s\ mai reziste un an `n acest\ situa]ie.
Doamna directoare Ionescu Claudia spune c\ `n septembrie 2015, {coala nr. 4 are 2 clase de preg\titoare.
Acest lucru nu s-a mai `ntâmplat `n istoria ei. Copii au plecat la {coala nr. 1, pe bun\ dreptate, pentru c\ eu nu am
ce s\ le ofer. Am pierdut o clas\, au mai plecat [i al]ii de la gimnaziu, dar pu]ini, sunt nerelevan]i, dar pentru mine
ca director este greu ca `n septembrie 2015 să am cu o clas\ mai pu]in. ~n septembrie 2016 voi da un om afar\ [i s\mi spune]i dvs. pe ce criterii?! Noi suntem titulari. Ca director de [coal\, am avut principiul de a avea titulari la
clas\, niciun p\rinte s\ nu fie nemul]umit c\ nu are titular la clas\, s\-i plece `nv\]\toarea an de an. Iar, la anul, `n
2016 trebuie s\ dau un om afar\. {i nu garantez c\ `n septembrie 2016 voi avea 3 clase.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ mul]ume[te pentru participare doamnei directoare Ionescu
Claudia, iar acesta `[i exprim\ dorin]a de a fi invitat\ la toate [edin]ele Consiliului Local, pentru c\ probabil vor
mai fi inform\ri cu privire la [coala nr. 4 [i dore[te s\ fie prezent\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ doamna directoare poate s\ vin\ la orice [edin]\ de Consiliu Local
f\r\ invita]ie, [edin]ele sunt publice [i pute]i participa ca orice cet\]ean la [edin]\.
~n continuare, domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi a [edin]ei ordinare. Apoi propune
suplimentarea ordinii de zi cu urm\toarele 2 puncte:
1. Proiect de hot\râre privind aprobarea redistribuirii cheltuielilor de personal [i a cheltuielilor cu bunuri [i
servicii aferente ordonatorilor ter]iari de credite din `nv\]\mântul preunivesitar de stat de pe raza ora[ului Pucioasa
[i aprobarea rectific\rii acestora;
2. Proiect de hot\râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al ora[ului Pucioasa care s\
fac\ parte din CEAC la Liceul Tehnologic Pucioasa `n anul [colar 2015 - 2016;
cu men]iunea c\ au avizele comisiilor de specialitate.
Ordinea de zi, `mpreun\ cu cele 2 puncte suplimentare este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
~n continuare, doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ procesul - verbal al [edin]ei ordinare din data de
20.08.2015. ~ntreab\ dac\ sunt observa]ii asupra procesului - verbal?
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ legat de SCUP, dânsul a zis c\ sunt „ pierderi ”, iar `n
procesul - verbal s-a consemnat posibilit\]i.
Alte observa]ii nu mai sunt.
Procesul - verbal este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi, cu observa]ia f\cut\ de domnul
consilier Popescu Corneliu Dan.
Pre[edinte de [edin]\ este, conform regulamentului Consiliului Local, doamna consilier Cr\ciun Dorina.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea `nchirierii unui
autovehicul marca OPEL CIBRO MICRO M2, proprietatea privat\ a U. A. T. Ora[ul Pucioasa c\tre SC Servicii
Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP S.R.L. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea `nchirierii unui autovehicul marca OPEL CIBRO MICRO M2, proprietatea privat\ a U. A. T. Ora[ul
Pucioasa c\tre SC Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP S.R.L. [i este aprobat cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2015. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Doamna S`rboiu Adriana - director executiv precizeaz\ c\ `n acest proiect sunt cuprin[i [i cei 2 000 de lei
pentru lada frigorific\ solicitat\ de {coala nr. 1, materialul de la scoala a ajuns dup\ `nmânarea materialului
consilierilor locali. Comisia Economic\ a fost de acord cu aceast\ modificare.
Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\, cu
modificarea propusa de D-na Sarboiu Adriana.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind `nchirierea terenurilor [i
spa]iilor disponibile aflate `n administrarea Spitalului Or\[enesc Pucioasa. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, solicit\ lista cu toate spa]iile [i terenurile
care la acest moment sunt de `nchiriat.
Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu acela[i amendament ca al comisiei
economice: solicit\ lista cu toate spa]iile [i terenurile care la acest moment sunt de `nchiriat [i mai mult decât atât,
spune domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei solicit\ s\ se precizeze ce s-a `ntâmplat cu
spa]iile eliberate de medicii de familie care s-au dus [i au `nchiriat spa]ii la privat.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
`nchirierea terenurilor [i spa]iilor disponibile aflate `n administrarea Spitalului Or\[enesc Pucioasa [i este aprobat
cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ Spitalul nu a f\cut nicio solicitare `n acest sens [i din ceea ce
avem la dosar, reiese `n mod clar c\ aceasta a fost recomandarea Cur]ii de Conturi, a[a cum s-a pocedat [i cu
celelalte institu]ii publice aflate `n subordinea Consiliului Local (unit\]i de `nv\]\mânt). Aceasta nu `nseamn\,
spune doamna consilier Ancuţa Adriana, c\ Spitalul are spa]ii libere, disponibile. Nu are nimic `mpotriva solicit\rii
celor 2 comisii.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ aceast\ solicitare nu este o formalitate [i trebuie respectat\
`ntocmai de c\tre spital.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ „ punerea `n aplicare a legii nu i se pare o formalitate ”.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ institu]iile publice din subordinea Consiliului Local au obliga]ia
vir\rii cotei de 50% din chirie la bugetul local. La un moment dat, `ntreaga chirie r\mâne la institu]iile publice, dar
legea prevede 50% s\ intre la bugetul local. Acesta a fost scopul acestui proiect.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ Consiliul Local va [ti cuantumul chiriei?!
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ legea d\ posibilitatea celor care le au `n administrare s\ `ncheie
contractul, dar le putem cere acest lucru, numai c\ 50% revin Consiliului Local.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ ce rost are acest proiect de hot\râre, dac\ exist\ lege?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ Spitalul apar]ine domeniului public al U. A. T. Ora[ul Pucioasa.
Dvs. `n calitate de Consiliu Local, administra]i domeniul public [i domeniul privat al U. A. T. Ora[ul Pucioasa.
Cl\direa [i terenul `n care func]ioneaz\ Spitalul Or\[enesc sunt date `n administrare de c\tre Consiliul Local,
Spitalului. Legea nr. 213/1999 - privind regimul juridic al propriet\]ilor publice, precizeaz\ c\ contractul de
`nchiriere se `ncheie `ntre administrator [i chiria[. Prin regulamentul supus aten]iei dvs. am stabilit o procedur\ cu
privire la modul `n care institu]ia subordonat\ - Spitalul poate `nchiria spa]iile disponibile, pe care Spitalul trebuie
s-o respecte. Aceste recomand\ri au fost l\sate de Curtea de Conturi `n raportul privind auditul de performan]\
privind `nchirierile [i concesiunile `n cursul anului 2015.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan]ilor
Consiliului Local al ora[ului Pucioasa care s\ fac\ parte din consiliile de administra]ie ale unit\]ilor de `nv\]\mânt
preuniversitar de stat [i unit\]ile care ofer\ activitate extra[colar\ `n anul [colar 2015 - 2016.”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre cu urm\torul amendament: propune s\ r\mân\ aceia[i
componen]\ ca [i anul trecut, adic\ s\ r\mân\ caeia[i reprezentan]i.
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena propune ca domni[oara consilier Mircea Daniela Elena s\
fac\ parte din Consiliul de Administra]ie de la Colegiul Na]ional N. Titulescu.
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Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune la vot propunerea comisiei sociale [i este
aprobat\, deci r\mâne aceea[i reprezentant\ la {coala Gimnazial\ nr. 4, Gr\dini]a Prichindelul, Gr\dini]a nr. 2 [i
Clubul Copiilor. Se voteaz\ prin vot secret reprezentan]ii de la Colegiu, Liceul Tehnologic [i {coala Gimnazial\
„M. Viteazul”.
~n urma votului, a rezultat:
- la Colegiul Na]ional N. Titulescu - domni[oara consilier Mircea Daniela Elena - 15 voturi „ PENTRU ”,
2 voturi „ ~MPOTRIV| ” - doamna consilier Burlan Filoftia - 17 voturi „ PENTRU ”;
- la {coala Gimnazial\ nr. 1 „ Mihai Viteazul ” - domnul consilier Butc\ Drago[ - 15 voturi „ PENTRU ”,
2 voturi „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - 17 voturi „ PENTRU ”;
- la Liceul Tehnologic - domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin - 11 voturi „ PENTRU ”, 6 voturi
„ ~MPOTRIV| ” [i domnul consilier Butc\ Drago[ 6 voturi „ PENTRU ”, 11 voturi „ ~MPOTRIV| ”, deci
reprezentant este domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al ora[ului Pucioasa care s\ fac\ parte din Comisia pentru Evaluarea [i Asigurarea Calit\]ii la
{coala Gimanzial\ nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ” Pucioasa `n anul [colar 2015 - 2016. ”
Doamna secretar jr. Catan\ Elena propune ca s\ fie discutat `mpreun\ cu acest punct [i punctul suplimentar
- cu desemnarea reprezentantului C. E. A. C. N. Liceul Tehnologic Pucioasa, propunerea este supus\ la vot [i este
aprobat\ cu unanimitate de voturi.
Comisia social\ - propune s\ r\mân\ aceea[i persoane - domnul consilier Toma Vasile Gabriel la Liceul
Tehnologic [i domnul consilier Popa Constantin Tiberiu la {coala Gimanzial\ nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ”
Propunerea este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi.
Prezent la [edin]a Consiliului Local, domnul profesor B\doiu Mircea care solicit\ sus]inere financiar\
pentru editarea unei c\r]i care se nume[te „ Pucioasa - pagini literare ”. Spune c\ este ceva deosebit de ceea ce a
scris domnul profesor Stancu - monografii `n sensul c\ aici apar 10 scriitori printre care [i subsemnatul, care au
scris romane, nuvel\, povestire, memorialistic\, a c\ror ac]iuni se petrec `n ora[ul Pucioasa. Cartea este foarte
interesant\. Colegii mei au fost impresiona]i [i eu am sperat c\ de zilele ora[ului s\ facem o lansare de carte. Am
primit un r\spuns verbal de la Lumini]a Gogioiu la bibliotec\ c\ ar fi trebuit s\ fiu prins `n bugetul pe anul 2015 [i
nu am [tiut. Cartea a fost scoas\, `ntr-un num\r redus de exemplare, pe banii mei, urmând ca `n cazul `n care se va
g\si un sprijin financiar s\ scoatem [i alte exemplare. Este vorba despre ni[te comentarii de natur\ eseistic\ [i de
con]inut. Printre scriitori se num\r\: Dan Casasovici, Alexandru George, Mihail [i Cristina Sadoveanu, Mircea
Horia Simionescu, Aghata Bacovia, Adrian Gusti, George Coand\, Sandu Popa, Vlad Eusebiu [i subsemnatul. Este
vorba despre o sponsorizare din partea Prim\riei, sau alte persoane fizice. Este vorba de oferta Editurii Biblioteca la 7 000 ron - 1 000 exemplare, pe care s\ le folosi]i la protocol, la sta]iune, prin [coli. Este vorba de finan]are, nu
sunt bani.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ trebuie ca domnul B\doiu s\ solicite `n scris aceast\ sum\ de
bani, urmând s\ fie ini]iat un proiect de hot\râre `n acest sens, dup\ ce compartimentul de specialitate stabile[te c\
este legal [i posibil.
La [edin]a Consiliului Local particip\ [i domnul C\praru care ridic\ problema drumurilor [i spune c\ este
cel mai afectat pentru c\ are cele mai multe tiruri care circul\ pe acest drum.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ drumul trebuie reparat. S-a luat leg\tura cu cei implica]i.
Domnul C\praru spune c\ nu exist\ niciun utilaj de compactare, nimeni de la Prim\rie nu a supravegheat
lucr\rile. Zilnic, am v\zut c\ nu a f\cut nicio compactare. Compactarea s-a f\cut de c\tre noi, cei care circul\m.
Trebuiesc chema]i `napoi cei care au turnat asfalt pe C. Ol\nescu, trebuiesc chema]i `napoi to]i cei care [i-au b\tut
joc de ora[ul acesta. Sunt contracte, cu termene de garan]ie. Au luat milioane de euro de aici, asfaltul pe Ol\nescu
s-a stricat [i nimeni nu ia nicio m\sur\.
Domnul consilier Pop Aurel ridic\ problema centralei de pe Avram Iancu, care este un focar de infec]ie,
pentru locuitorii din zon\. S-au dat 280 mii lei celor care au demolat centrala termic\, iar pentru ca s\ fie locul
curat trebuie s\ venim cu al]ii s\ fac\ curat [i s\ d\m al]i bani, acolo. Am vorbit cu domnul viceprimar, cu
directorul SCUP [i cu domnul Predescu [i m\ plimb\ fiecare de colo, colo. A cui este aceast\ problem\?
Domnul viceprimar spune c\ s-a discutat cu domnul director de la Compania de Ap\ s\ prezinte un proiect
[i s\-[i scoat\ conductele de acolo. Din p\cate spa]iul este un depozit de gunoi. Solu]ia este demolarea, nu a face
cur\]enie. Degeaba facem cur\]enie, mâine este la fel.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pentru a demola centrala [i a rezolva problema de acolo, ar trebui
mutate ni[te conducte de ap\ magistrale, pe care le are Compania de Ap\. Nu s-a g\sit solu]ia potrivit\ pentru
alimentarea locuitorilor din zon\, prin acest\ modificare. Când se va g\si solu]ia potrivit\, centrala va fi demolat\.
{i pe C. Ol\nescu, problema principal\ vine tot de la Compania de Ap\. Nu am reu[it s\ bran[\m pe nimeni la ap\.
Nu este vina domnului Predescu.
Domnul Predescu spune c\ se va trece la bran[are.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ zona Avram Iancu este `n aten]ia noastr\.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente
navetei cadrelor didactice.
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Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune 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 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de
administrare de c\tre S. C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP S.R.L. a punctului 4 [i 5 din
ANEXA 2 reprezentând cl\dire - sediul Atelier [i central\ termic\ Atelier, conform listei bunurilor din proprietatea
public\ sau/[i privat\ a U. A. T. ora[ul Pucioasa concesionate gratuit , prin atribuire direct\ c\tre S. C. SCUP
S.R.L. Pucioasa prin Hot\rârea Consiliului Local al ora[ului Pucioasa nr. 181/28.11.2013. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu aceast\ cl\dire?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ `n aceast\ cl\dire a func]ionat Atelierul, apoi a fost sediul
SCUP, SCUP-ul s-a mutat la sere `n cl\direa pus\ la dispozi]ie de Direc]ia pentru Agricultur\ [i Consiliul Jude]ean
Dâmbovi]a. Dup\ ce va fi preluat\, tot prin Consiliul Local se va stabili destina]ia.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce s-a mutat sediul SCUP? ~n referat se spune c\ exist\ o solu]ie de
`nchiriere/concesiune a acestui spa]iu. De ce nu avem [i noi `n dosar, `n copie aceast\ adres\?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ acum se pune `n discu]ie numai revocarea dreptului de
administrare. Ulterior, o s\ venim cu un alt proiect de hot\râre prin care fie se va propune concesiunea, fie
`nchirierea [i tot Consiliul Local va hot\râ prin vot, ce se va `ntâmpla cu acest spa]iu.
Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
revocarea dreptului de administrare de c\tre S. C. Servicii Comunitare de Utilit\]i Publice Pucioasa SCUP S.R.L. a
punctului 4 [i 5 din ANEXA 2 reprezentând cl\dire - sediul Atelier [i central\ termic\ Atelier, conform listei
bunurilor din proprietatea public\ sau/[i privat\ a U. A. T. ora[ul Pucioasa concesionate gratuit , prin atribuire
direct\ c\tre S. C. SCUP S.R.L. Pucioasa prin Hot\rârea Consiliului Local al ora[ului Pucioasa nr. 181/28.11.2013
[i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic
Zonal (PUZ) - construire spa]iu comercial P+1E, amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str. Republicii, nr. 111.”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de
urbanism [i anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ va fi `mpotriva acestui proiect de hot\râre [i spune [i de
ce. Va fi `mpotriva acestui proiect de hot\râre: pentru c\ prin construc]ia acestui magazin se sugrum\ circula]ia `n
zon\ [i se aglomereaz\ ora[ul. Exist\ acolo [i autogara. Ora[ul va fi un dezastru. Am v\zut planul, are 12 locuri de
parcare, intrarea se va face dintr-un singur sens.
O alt\ problem\ este aceea c\ este recomandat ca aceste complexe mari s\ fie amplasate `n afara ora[ului.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n ora[ul nostru nu poate func]iona niciun supermarket de 7 - 8 ani de
când este primar domnul B\d\u D\nu]. Aduce]i-v\ aminte, domnilor consilieri, spune domnul consilier Pop Aurel
ce s-a `ntâmplat cu Minimaxul, a venit aici domnul Sprâncean\ [i domnul arhitect Ni]escu, s-a discutat, de
principiu, to]i am fost de acord. Era prezent, aici [i domnul director Tibi Popescu pe care l-am `ntrebat dac\ este de
acord s\ `nchirieze terenul pentru parcare [i a zis c\ este de acord. Am plecat acas\, convins, c\ lucrurile s-au
rezolvat. Dar nu a fost a[a. ~ntrebând ce s-a `ntâmplat, am fost informa]i c\ au fost da]i `n judecat\. Eu nu cred c\
atâta timp cât va fi primar al ora[ului Pucioasa domnul B\d\u D\nu] va exista un supermarket `n ora[ul Pucioasa.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ pe domnul Geamba[u Romeo - reprezentant MIBORO INVEST,
prezent `n sal\, care este suprafa]a de teren pe care o de]ine `n proprietate [i care este suprafa]a magazinului?
Domnul Geamba[u d\ explica]iile necesare. Spune c\ va fi cel mai mare PROFI `n ora[ul Pucioasa. Am
venit aici `n urma unor studii f\cute. Mai multe firme au luat interviu oamenilor, iar 98% din cet\]enii intervieva]i
au spus c\ au nevoie rapid\ de un supermarket, pentru c\ s-au s\turat s\ mearg\ la Fieni sau la Târgovi[te, sau s\
mearg\ `n „ locuri infecte `n care `[i rup pantalonii ” sau `n care miroase urât [i este nevoie s\ se fac\ un pas spre
civiliza]ie. E clar c\ eu nu sunt aici s\ rezolv `n mod special problema Pucioasei. Este o problem\ de business, dar
ea se r\sfrânge asupra locuitorilor `n mod pozitiv. Dac\ ave]i probleme de ordin tehnic le pot elucida eu, iar dac\
este nevoie pot veni [i proiectan]ii. Parc\rile nu sunt f\cute pe spa]iul public, sunt avizate de Autoritatea Na]ional\
de Drumuri, care nu permitea astfel de lucruri dac\ nu se prezentau `ntr-un mod clar proiectele. Aliment\rile se fac
cu ma[ini de 3 tone, respectiv 7 tone, deci nici pe departe ceea ce s-a vehiculat `n comisia de urbanism c\ va avea
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nu [tiu câte tone; Toate magazinele de acest gen se amplaseaz\ `n centrul ora[ului. Personal, nu fac politic\, dar nu
sunt angajat politic [i nu m\ bag `n disputele care se `ntâmpl\, dar dac\ deranjeaz\ pe cineva, deranjeaz\ pe cineva
care are un interes personal. Dar oamenii care au fost intervieva]i sunt foarte `ncânta]i, doritori [i la momentul
acesta „ miroase tare de departe ” c\ nu se vrea un astfel de market. V\ spun de la `nceput c\ sunt `ndeplinite toate
condi]iile necesare ca acest market s\ existe `n acest ora[. Spune domnul Geamba[u Romeo c\ dac\ sunt `ntreb\ri
de detalii de tehnic\ poate r\spunde.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe, legat de Minimax, spune c\ s-a discutat aici c\ acesta nu se deschide
din cauza primarului. Aceste lucruri le-a spus [i domnul Tibi Popescu. Nu se deschide pentru c\ nu `ndepline[te
condi]iile legale. Terenul nu este al UNCAP-ului, terenul apar]ine Ministerului Muncii [i aici trebuie s\ se `ncheie
contractul de `nchiriere. Aceasta este realitatea [i nu trebuie prezentat\ altfel.
Legat de magazinul PROFI [i acest magazin este foarte `nghesuit. Accesul clientului la magazinul respectiv
este foarte greoi. Acela[i lucru se va `ntâmpla [i aici. Dvs. crede]i c\ 12 locuri de parcare sunt suficiente? Unde m\
duc cu c\ruciorul?! Ies din magazin [i `l las la jum\tatea str\zii?
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ lucrurile sunt total diferite, pentru c\ dezvoltatorii `n re]eaua PROFI
sunt mai mul]i. Eu accept s\ fac doar magazine pe care ei le numesc care au ca obiectiv doar magazine PROFI. Nu
intru `n cl\diri. ~n momentul `n care proiectez la `nceput totul, acesta este [i angajamentul toate magazinele pe care
le-am f\cut, le-am f\cut de la `nceput. Am luat `n calcul s\ nu fac lucruri române[ti: facem strada, o spargem [i-o
lu\m de la cap\t. Locurile de parcare sunt absolut suficiente, am chiar parc\ri duble `n func]ie de suprafa]a
magazinului.
Domnul viceprimar spune c\ este deranjat de afirma]ia pe care a f\cut-o la adresa tuturor comercian]ilor.
A]i spus `n cuvântul dvs. c\ s-au plâns cet\]enii de locuri infecte. Nu cred c\ a]i intrat `n magazinele din Pucioasa [i
a]i r\mas cu acest\ senza]ie. S\ `n]eleg, spune domnul viceprimar Butc\ Drago[, c\ a fost o gre[eal\. Vreau s\ v\
corectez cu un alt lucru: toate documenta]iile prev\d ca la 50 de m. s\ ave]i un loc de parcare. Discut\m, aici, de
Regulamentul General de Urbanism.
Domnul Geamba[u Romeo `ntreb\ care este actul normativ?
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ [i `n dosar este tot 50 de m. parcare.
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ [i a[a se `ncadreaz\, pentru c\ are 17 locuri de parcare.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ `ntreab\ dac\ parcarea se face pe domeniul s\u, este adev\rat c\ ie[irea
din parcare se face cu spatele `n drumul na]ional? Cum va ob]ine autoriza]ie? A]i f\cut afirma]ia c\ nu ve]i intra cu
autovehicule de mare tonaj. Ve]i intra cu autovehicule de mic tonaj? Cât va fi tonajul respectiv? Ar trebui s\-i
`ntreb\m [i pe cet\]enii de pe str. Stadionului dac\ accept\ autovehiculele de 7 tone s\ circule pe str. lor pentru a
face aprovizionarea?
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ `n zona respectiv\ mai avem un caz cu Autogara Atyc. Au venit
`n fa]a noastr\, `n fa]a Consiliului Local [i au spus c\ nu vor generaliza probleme, `n trafic, va fi totul `n regul\. {i
v\ spun c\ nu este chiar a[a [i v-a[ invita diminea]a s\ vede]i ce se `ntâmpl\ acolo.
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ nu dânsul le-a dat aprobarea.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ domnul Geamba[u a f\cut o afirma]ie „ cum c\ nu se dore[te
acest supermarket, sau un supermarket `n ora[ ”, de unde aceast\ afirma]ie?
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ a[a spun oamenii `n ora[.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ se dore[te un supermarket `n ora[ [i nici nu vorbe[te `n numele
s\u, dar se dore[te dac\ amplasarea ar fi corect\, nu `n centrul ora[ului pentru c\ centrul se aglomereaz\.
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ face magazine de tot felul: hipermarkete, `ncepând de la cele mai mici
la cele mari, din punctul lor de vedere n-o s\ vin\ Kaufland niciodat\ sau Altex-ul. Dvs. n-o s\ ave]i niciodat\ o
multina]ional\ care s\ zic\: uite, eu, m\ pun la calea ferat\. N-o s\-[i permit\ niciodat\ a[a ceva. Loca]iile le
hot\r\sc ei. Dac\ nu se face, acolo, unde doresc ei, noi r\mânem pe loc. Nu se face nimic, dac\ ei nu doresc. Sunt
magazine `n ora[ care nu `ndeplinesc nici m\car 10% din condi]iile pe care mi le cere]i mie s\ le `ndeplinesc: n-au
niciun loc de parcare, etc. Este o imagine dezolant\ `n ora[: butoaie, etc. Eu m\ retrag, de aici, mâine plec din ora[,
dar cet\]enii acestui ora[ nu merit\ un astfel de tratament. Am magazin [i `n Târgovi[te [i m\ `ntreab\ lumea dac\
nu fac [i `n Pucioasa. Eu le r\spund c\ vreau. Ca [i investitor sunt dezam\git, se va vedea [i pe post, se vor face
plângeri [i la Parchet pentru c\ eu ca investitor am toate aprob\rile, autoriza]iile. Am dat 2 saci de bani pe terenul
din acest ora[, deci, dacă nu se poate [i nu se vrea, mâine eu plec, nu fac niciun fel de demers. R\mân avoca]ii s\
fac\ ceea ce trebuie s\ fac\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreb\ ce trebuie s\ ne fac\ avoca]ii?
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ fiecare dintre consilieri ia o decizie voluntar\ pentru care va r\spunde.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ acum „ ne amenin]a]i ”.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ se simt amenin]a]i cu poli]ia [i cu parchetul. Nu se opune
nimeni construirii unui supermarket `n Pucioasa, dar de câte ori se pune problema construirii unui supermarket
trebuie g\sit\ o solu]ie care s\ corespund\ tuturor cerin]elor [i s\ nu afecteze desf\[urarea activit\]ii `n acest ora[, s\
nu influen]eze traficul, s\ nu `ngreuneze alte activit\]i care se desf\[oar\. Din experien]a mea, `n toate marile ora[e,
plecând de la Bra[ov `n sus, n-o s\ g\si]i aceste supermarketuri `n centru ora[ului. Dac\ era un ora[ mare - adic\
dac\ de la intrare pân\ `n centru aveam 20 de km., eram de acord cu dvs., dar ora[ul este foarte mic.
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Domnul Geamba[u Romeo spune c\ dac\ „ vrea]i s\ vorbim realit\]i, vorbim realit\]i, dac\ vre]i s\ ne
pierdem timpul ... ”
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ dac\-[i pierde timpul când discut\ cu domnia sa, discu]ia se
`ncheie aici.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - spune c\ domnul viceprimar are dreptate c\ spune c\ „ de la Bra[ov
`ncolo, lucrurile sunt OK. Spune c\ exist\ [i la Bu[teni un supermarket care este amplasat a[a cum se dore[te a fi
amplasat acesta. Consider\ c\ nu trebuie exagerat, cu to]ii `n]elegem c\ spa]iul este mic, c\ amplasarea nu este
tocmai potrivit\, dar `n 2 - 3 ani nu s-a g\sit niciodat\, niciun spa]iu. {i [tim cu to]ii, spune doamna consilier
Ancuţa Adriana, c\ locuitorii acestui ora[ `[i doreau acest lucru. Nu se poate spune c\ nu exist\ pe nic\ieri o
amplasare ca aceasta, c\ nu suntem de acord cu ea, este altceva. Aceasta este p\rerea mea, spune doamna consilier
Ancuţa Adriana.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ acela[i gen de discu]ii s-au purtat [i când s-a discutat despre
Autogara Atyc. Atunci, eu am atras aten]ia asupra circula]iei [i asupra a ceea ce se va `ntâmpla [i s-a spus c\ vom
vedea ulterior. Ulterior domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, a spus public `n [edin]\ c\ a fost gre[eal\. Dac\
dori]i s\ mergem `n continuare pe linia acestor gre[eli, aceste gre[eli s-ar putea s\ coste `ntreaga comunitate, mai
mult nu neap\rat s\ câ[tig\m un magazin despre care spune dânsul, c\ ne va scoate din epoca `n care suntem [i ne
va duce `n alt\ epoc\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\:
1. Documenta]ia care exist\ este suficient de bine `ntocmit\, ca s\ nu poat\ fi atacat\ de noi. Altfel, domnul
primar [i biroul urbanism nu spuneau `n expunerea de motive [i `n referat c\ totul este `n regul\.
2. Noi nu vorbim aici de un super, hipermarket, noi vorbim aici de un magazin, nu foarte mic, ci mai mare,
dar nu este nici supermarket. ~ns\ aduc `n aten]ie, c\ `n Pucioasa, care este [i sta]iune turistic\ de interes na]ional
este [i singura localitate urban\ care nu are a[a ceva, este vorba de magazin mai mare decât celelalte.
3. Pucioasa a avut o experien]\ nefericit\, [i tragem consecin]ele acum, am avut un Minimax, un magazin
destul de mare, care a avut probleme. Pucioasa a avut un supermarket - ETHOS - bine aprovizionat, care avea
condi]ii bune, m\ duceam de pl\cere `n el, a[a cum merg la Veveri]\, M\d\ran, Matache M\celarul, dar ETHOS-ul
a disp\rut pentru c\ nu avea vânzare. Am discutat cu oamenii, de acolo [i nu aveau vânzare, era peste mân\. Când
s-a f\cut Minimaxul, s-a f\cut propunerea s\ mergem la Atelier, s-a f\cut un studiu de impact [i s-a constatat din
studiu c\ nu se duce nimeni acolo. Roag\ consilierii s\ priveasc\ `n calitate de consilier, de ales al urbei [i s\ nu
avem, probleme cu oamenii: nu conteaz\ cine [i cum vom vota. Oamenii doresc altceva, suntem `n mileniul III,
oamenii nu mai vor s\ ia pe datorie [i s\ te treac\ pe caiet. ~ncerc\m s\ facem un pas, serios, spre civiliza]ie.
Probabil vor aduce [i locuri de munc\.
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ sunt necesari 30 de oameni, genereaz\ o sum\ important\ de bani la
bugetul local; nu exist\ niciun fel de impediment legal ca acest magazin s\ existe, numai dac\ nu se dore[te nu va
exista.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ atunci când s-a `nfiin]at acest Minimax au fost discu]ii interminabile.
Pân\ la urm\, s-a acceptat, s-a f\cut acest magazin, cu gând s\ se fac\ [i sensul giratoriu din banii lor, dar atunci era
primar Mircea Simion.
Dup\ ce a fost desemnat primar B\d\u D\nu], primul lucru a fost s\ dea `n judecat\ Consiliul Local pentru
sensul giratoriu, a ob]inut chiar câ[tig de cauz\ `n instan]\ s\ desfiin]\m sensul giratoriu. I-a venit ca o m\nu[\,
când s-a `nchis Minimax-ul pentru c\ de atunci n-a mai avut nicio [ans\ s\ se deschid\. Poate v\ mai aduce]i
aminte efectul benefic pe care l-a avut acest magazin `n ora[. Veneau oameni [i din afara ora[ului [i-[i f\ceau
cump\r\turile. Era o concuren]\ real\ `n acest ora[, pentru c\ erau mai multe pre]uri.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acest magazin - Minimax nu l-am `nchis eu. Aveam posibilit\]i
s\ ac]ionez `ntr-o anumit\ m\sur\, a[a cum a spus [i domnul Pop, am avut ni[te hot\râri judec\tore[ti favorabile,
dar nu am ac]ionat. Nu am f\cut-o niciodat\. Magazinul a func]ionat, pân\ când, sub patronajul domnului Dinu
Patriciu, acest tip de magazine a dat faliment `n România. Nu `n]eleg de ce se dore[te s\ fiu `nvinov\]it c\ acest tip
de magazine a dat faliment. Probabil a[a vrea domnul Pop [i al]ii. ~n leg\tur\ cu redeschiderea acestui magazin, am
avut o serie `ntreg\ de discu]ii cu reprezentan]ii acestui spa]iu, inclusiv cu consilierul de la ambasada Austriei `n
România. Au venit, le-am ar\tat documenta]ia, le-am expus situatia [i le-am explicat c\ nu avem nimic `mpotriv\ s\
se deschid\ acest magazin. Problema lor este o problem\ de refacere a unor documente, cea mai important\ fiind
cea cu privire la parcare. Le-am explicat `n proprietatea cui este aceast\ parcare, le-am explicat unde trebuie s\
ac]ioneze, le-am dat temeiuri legale pe care s\ ac]ioneze, dar nu au f\cut-o, iar eu nu am nicio vin\ `n atare situa]ie.
Nu [tiu `n ce m\sur\ ac]ioneaz\ ei sau nu.
Cu privire la acest magazin, sau mai bine zis cu amplasamentul acestui magazin pe care [i-l dore[te firma
MIBORO INVEST, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], am mai avut câteva discu]ii cu domnul Romeo
Geamba[u. ~n principiu, i-am spus, c\ totul depinde `n cea mai mare m\sur\ de aprobarea care se va da sau nu `n
Consiliul Local, dac\ ave]i toate documentele legale, dac\ `ndeplinesc condi]iile legale. Am pus acest P.U.Z. `n
Consiliul Local pentru c\ au prezentat toate actele solicitate de noi. Nu putea da executivul aprobare pe acest\
documenta]ie, ci Consiliul Local. De la drumuri au doar un aviz prealabil, nu au un aviz definitiv [i nu [tiu `n ce
m\sur\ va reu[i s\ respecte aceste condi]ii pe care le cer cei de la Drumurile Na]ionale. Mai mult de atât, trebuie
gândit faptul c\ va fi foarte mult\ mi[care dus - `ntors, deoarece nu au posibilitatea unui acces a[a cum ar fi trebuit
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unor situa]ii de acest gen. Trebuie s\ fim aten]i la circula]ie `n acest\ zon\, [tiind bine ce se `ntâml\ cu
circula]ia/aglomerarea pe care o produce [i acest\ autogar\, cu toate c\ ulterior s-a anulat acel aviz [i `n Consiliul
Local nu s-a mai aprobat acel aviz, autogara func]ioneaz\ `n continuare cu marile probleme pe care le are. Dup\
cum [ti]i, domnul prefect Marinescu este `ntr-o lupt\ continu\ cu acest Atyc, atât pe autog\ri, cât [i pe mijloace de
transport despre care pot s\ spun c\ nu sunt `n ordine.
~n zona respectiv\ va fi o aglomerare mare. Trebuie s\ avem grij\ de copiii care vor merge la [coal\ [i vor
circula pe respectiva zon\, sunt câteva lucruri care trebuiesc avute `n vedere pentru viitor. Dup\ cum [ti]i acolo este
o linie continu\. Va avea, probabil, o problem\ [i Grigore de la Atyc. Accesul `n magazin se va face de pe drumul
na]ional numai din drumul dinspre Târgovi[te - Sinaia. Restul accesului se va face din str. Stadionului.
~n principal, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], nu am nimic cu nimeni. Doresc s\ se g\seasc\ o decizie
corect\, s\ se g\seasc\ spa]ii la Autogar\, la Filatur\, etc. Fiecare dore[te s\ fie cât mai `n centru sau chiar pe
trotuar, pe strad\. Nu v\ ascund faptul c\ `ntre timp au mai venit [i al]ii, care vor s\ deschid\ magazine. Ne dorim
un magazin organizat, civilizat, dar `ntr-o zon\ unde s\ nu cree\m probleme ora[ului Pucioasa. Mi s-a pus `n cârc\,
inclusiv, cu magazinul Minimax. Chiar [i profesorul Dobrici mi-a pus `n cârc\ faptul c\ nu func]ioneaz\ acest
magazin. Trebuie s\ [ti]i c\ nu func]ioneaz\ acest magazin pentru c\ nu `ndepline[te condi]iile legale. La fel ca [i
cei de la magazinul chinezesc, care ocupa terenul domeniului public [i nu au venit s\ solicite aprobarea Consiliului
Local.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu a spus niciodat\ c\-l acuz\ pe domnul primar de falimentul
Minimax-ului. ~l `ntreab\ dac\ a auzit c\ ar fi spus dânsul a[a ceva?!
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ este o `nregistrare. Dac\ a spus sau nu se va vedea din
procesul - verbal.
Domnul Geamba[u Romeo spune c\ pentru P.U.Z, drumurile i-au dat aviz, pentru autoriza]ie i se vada
aprobare. O s\ respect legile pentru c\ nu am ce face. La Moreni am f\cut magazin [i arat\ foarte bine. Dac\ n-o s\
respect legile, ei n-or s\-mi dea aprobare. Nu am s\ blochez circula]ia. Am discu]ii avansate - 25% s\ cump\r [i
autobaza, pentru c\ domnul Grigore nu mai vrea s\ stea `n Pucioasa, este tensionat psihic [i se va muta la
Vinalcool. Cei de la drumuri mi-au dat un proiect `ntocmit de un proiectant agreat de ei.
Nu mai sunt discu]ii.
Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - construire spa]iu comercial P+1E, amplasament situat `n ora[ul
Pucioasa, str. Republicii, nr. 111 [i este aprobat cu 9 voturi „ PENTRU ” (doamna consilier Ancuţa Adriana,
domnul consilier Cîrstoiu Mihail, doamna consilier Cr\ciun Dorina, domnul consilier Grosu Gabriel Mihai,
domni[oara consilier Iordănescu Victoria, domni[oara consilier Mircea Daniela Elena, domnul consilier Pop Aurel,
domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, domnul consilier Popescu Corneliu Dan), 6 voturi „ ~MPOTRIV| ”
(domnul consilier Barbu Adrian, domnul consilier Bădescu Gheorghe, domnul consilier Butc\ Drago[, domnul
consilier Mădăran Constantin, domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion, domnul consilier Toma Vasile Gabriel) [i
2 „ AB}INERI ” (doamna consilier Burlan Filoftia, domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin).
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii
cheltuielilor de personal [i a cheltuielilor cu bunuri [i servicii aferente ordonatorilor ter]iari de credite din
`nv\]\mântul preunivesitar de stat de pe raza ora[ului Pucioasa [i aprobarea rectific\rii acestora. ”
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Cr\ciun Dorina - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea redistribuirii cheltuielilor de personal [i a cheltuielilor cu bunuri [i servicii aferente ordonatorilor ter]iari
de credite din `nv\]\mântul preunivesitar de stat de pe raza ora[ului Pucioasa [i aprobarea rectific\rii acestora [i
este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Domnul C\praru solicit\ l\muriri cu privire la por]iunea de drum din Bulevardul Trandafirilor.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-au terminat lucr\rile de canalizare, urmeaz\ s\ se repare
drumul.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune ca S. C. Carpacement s\ ne dea ni[te ciment [i s\ se
fac\ ni[te plombe, pentru c\ se stric\ ma[inile.
Domnul C\praru spune c\ el a spus tuturor transportatorilor s\ mearg\ pe centur\. Nu se mai poate
continua `n acest fel.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ firma are obliga]ii ca `n termen de 30 de zile s\ toarne asfalt. A[a a
stabilit C. N. I. -ul. Trebuie s\ g\seasac\ C. N. I. -ul solu]ii.
Doamna secretar Catan\ Elena prezint\ adresele nr. 6629/14.08.2015, nr. 6628/14.08.2015,
nr.6627/14.08.2015 [i 6852/24.09.2015 prin care Institu]ia Prefectului - jude]ul Dâmbovi]a apreciaz\ ca nelegale
Hot\rârea Consiliului Local nr. 66/20.05.2015 privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata
major\rilor / penalit\]ilor de `ntârziere aferente obliga]iilor bugetare constând `n impozite [i taxe locale, redeven]e
[i chirii datorate bugetului local de c\tre persoane fizice care au obliga]ii bugetare fa]\ de bugetul local, Hot\rârea
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Consiliului Local nr. 84/25.06.2015 privind aprobarea anul\rii crean]ei [i sc\derii sumei de 173.037,67 lei din
eviden]ele contabile ale U. A. T. Ora[ul Pucioasa fa]\ de debitorii utilizatori ai serviciului de salubrizare din ora[ul
Pucioasa, persoane fizice [i persoane juridice, Hot\rârea Consiliului Local nr. 67/28.05.2015 privind schimbul de
locuin]e (C\lin [i Neagoe) [i Hot\rârea Consiliului Local nr. 78/25.06.2015 privind prelungirea declar\rii unei
locuin]e din fondul ANL drept locuin]\ de necesitate [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e [i solicit\ revocarea
lor, pentru motivele expuse `n adrese.
~ntreab\ dac\ consilierii locali sunt de acord cu revocarea hot\rârilor precizate, ace[tia nu sunt de acord,
spunând s\ stabileasc\ instan]a.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] precizeaz\ c\ motiva]ia cu privire la Hot\rârea Consiliului Local
nr.66/20.05.2015 cu privire la scutiri i se pare neserioas\. Recursul gra]ios nu mai este `n lege. Astfel, de m\suri au
fost luate [i `n ]ar\. Este de p\rere ca Institu]ia Prefectului s\ ne atace `n instan]\ [i s\ stabileasc\ dac\ este legal
sau nu ce a aprobat Consiliul Local.
Doamna secretar Catan\ Elena prezint\ cererea de chemare `n judecat\ formulat\ de Korozi Zoltan. Spune
c\ acesta are un dosar de desp\gubire la A.N.R.P. pe Legea nr. 10/2001 deci aceast\ ac]iune este f\r\ obiect. S-a
formulat `ntâmpinare la dosar [i `ntreab\ Consilierii Locali dac\ sunt de acord ca la instan]\ s\ fie reprezenta]i de
domna consilier juridic Radu Veronica.
Propunerea este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi.
~n continuare, prezint\ prezint\ cererea domnului Radu Aurelian, care solicit\ desfiin]area b\ncilor
amplasate la balcoanele bl. 6 [i bl. 7 din str. G\rii.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ cererea este `ndrept\]it\, b\ncu]ele sunt chiar la balcoanele
oamenilor a[ezate.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceste b\nci au fost amplasate la solicitarea unor cet\]eni, deci
unii vor fi mul]umi]i, al]ii nemul]umi]i.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va trimite poli]ia acolo.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ a mai fost poli]ia acolo.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ vom g\si o solu]ie, noi, executivul.
Apoi prezint\ o cerere de la Far Investement S.R.L. cu sediul `n Pucioasa care solicit\ acordarea unei
`nlesniri la plat\ sub forma unei e[alon\ri prev\zut\ de art. 125, alin. (1) [i alin. (2) din Ordonan]a Guvernului
nr.92/2003, pentru debitul restant.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n lege spune c\ are nevoie de o garan]ie.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ pe aceste lucruri s-a pus sechestru, deci este o garan]ie.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ bunul nu poate fi garan]ie, s-a pus sechestru.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ ar trebui ajutat.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ este legal?
R\spunsul este c\ da, cu garan]ie [i aprobarea Consiliului Local.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pentru [edin]a urm\toare se va face un proiect de hot\râre cu
privire la aceast\ facilitate.
Apoi prezint\ o cerere de chemare `n judecat\ formulat\ de Zagrbelinei Ovidiu - Mih\i]\ - dosar
nr.1230/283/2010.
~ntreab\ dac\ sunt de acord consilierii locali s\ fie reprezenta]i de domna consilier juridic Radu Veronica
sau de domnul B\jean, r\spunsul este afirmativ.
Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ afar\ sunt cet\]eni care solicit\ s\ participe la [edin]\. Sunt cei
care vin de fiecare dat\: R\stoac\, Moise?
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ a fost la o [edin]\ la gr\dini]a nr. 2 [i c ei care au
`nchirieiri sau concesiuni pentru garaj, au ocupat suprafe]e mai mari.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\ se fac\ o sesizare scris\ `n acest sens.
Doamna secretar Catan\ Elena prezint\ invita]ia Clubului Copiilor la deschiderea Anului {colar adresat\
consilierilor locali.
Doamna R\stoac\ solicit\ repartizarea unei locuin]e la Omnia [i-[i ia angajamentul c\ pl\te[te din ajutorul
social.
Doamna Chiran Ionela solicit\ s\ nu fie evacuat\, a f\cut un angajament de plat\ la executor.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ to]i ace[ti cet\]eni trebuie s\ se prezinte la audien]\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
CR|CIUN DORINA
Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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Data
-

Semnătura
-
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