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SECRETAR

PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 26.11.2015
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa

Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

A fost absent\ doamna consilier Cr\ciun Dorina.
{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. 1256/20.11.2015 [i c\ din consultarea condicii de prezen]\ rezult\ c\ sunt
`ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei. Apoi, `l roag\ pe domnul primar jr. B\d\u D\nu]
s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot fiind aprobat\ cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
~n continuare, doamna secretar jr. Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare din
29.10.2015 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Apoi supune la vot procesul - verbal al [edin]ei de `ndat\ din 04.11.2015.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ nu a spus de „ salarii de merit ”, pentru c\ nu mai exist\
aceste salarii de merit de la apari]ia Legii nr. 1/2011, exist\ numai grada]ii de merit.
Procesul - verbal este supus la vot [i este aprobat cu aceste observa]ii.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Grosu Gabriel Mihai.
Acesta propune ca [edin]a s\ `nceap\ cu ascultarea problemelor cet\]enilor prezen]i la [edin]\. Propunerea
este supus\ la vot [i este aprobat\ cu 15 voturi „ PENTRU ” [i un vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul viceprimar Butc\
Drago[.
Domnul Pietro[eanu Ion spune c\ a depus o cerere adresat\ Consiliului Local, `n timp legal, prin care
solicit\ scutirea de plata taxelor speciale.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ cererea se afl\ la compartimentul de specialitate - venituri.
Domnul Pietro[eanu Ion spune c\ a adresat cererea Consiliului Local.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cererea este la compartimentul venituri, care o analizeaz\ [i care
va da un r\spuns. Prin aceast\ cerere solicit\ scutirea de taxe speciale [i nu exist\ temei legal pentru aceste scutiri.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-a acordat scutirea de major\ri [i penalit\]i de `ntârziere la
impozite [i taxe. Vom reanaliza cererea dvs., iar pentru anul viitor nu se vor mai pl\ti pentru c\ `n proiectul de
hot\râre nu mai sunt cuprinse.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ au cereri de participare la [edin]\ doamna Gheorghe Mimi [i
doamna R\stoac\ care nu sunt prezente la [edin]\. Este bine s\ discut\m chiar dac\ nu sunt prezente cel pu]in cazul
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R\stoac\, pentru c\ la [edin]a trecut\ s-a f\cut o discu]ie pe cazul R\stoac\, care la propunerea domnului primar, sa hot\rât `n [edin]a trecut\ s\-i prelungim sau s\-i re`nnoim contractul de `nchiriere. Am analizat situa]ia creat\,
`mpreun\ cu compartimentul de specialitate [i dl. primar [i am ajuns la concluzia c\ cererea doamnei R\stoac\ nu
se `ncadreaz\ `n niciuna din prevederile legale. ~n aceea[i situa]ie, sunt Gheorghe Mimi [i Costache Severa.
R\stoac\ [i Gheorghe au fost evacuate din locuin]\, ca atare nu am ce contract s\-i mai prelungesc, iar ca
s\-i fac un nou contract nu se poate pentru c\ nu respect ordinea de prioritate stabilit\ prin hot\râre a Consiliului
Local. Locuie[te f\r\ forme legale la blocul Omnia. S-a discutat despre ini]ierea unui proiect de hot\râre `n sensul
repartiz\rii unei locuin]e. Am spus c\ acest proiect ar fi nelegal [i drept urmare nu a-[i aviza de legalitate hot\rârea
Consiliului Local, pe motiv c\ nu respect\ ordinea de prioritate. Sunt multe cazuri care solicit\ locuin]\. Ea dore[te
contract de `nchiriere, pentru c\ nu beneficiaz\ altfel de subven]ia pentru c\ldur\, spune doamna Catan\ Elena.
Au datorii foarte mari: R\stoac\ 7 601 lei chirie - 3 828 lei, major\ri - 3 773 lei; Costache 80 000 lei amenzi, chirie 1 771 lei, major\ri 1 633 lei; avem la Gheorghe Mimi - 7 262 lei - 3 196 lei chirie, 4 066 lei
major\ri.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ fiul lui Gheorghe Mimi a fost eliberat din deten]ie [i
legea ne oblig\ s\-i d\m cas\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu are cuno[tin]\ de o astfel de lege, dac\ exist\ s\ vin\, s\
solicite locuin]\, indicând acest temei legal.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ ar trebui s\-[i pl\teasc\ datoriile.
La [edin]a trecut\, spune doamna secretar jr. Catan\ Elena, domnul primar a spus c\ va `ncerca s\ g\seasc\
o solu]ie pentru plata datoriilor, lui R\stoac\ dar suma de bani pe care o are de plat\ este foarte mare, poate atunci
s-ar fi procedat la prelungirea contractului de `nchiriere, a[a cum prevedea hot\rârea Consiliului Local din luna
mai. Situa]ia este delicat\. Suntem coproprietari pe acest imobil [i avem un protocol de administrare.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ ce `nseamn\ suma de 80 000 lei?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ amenzi aplicate `n baza Legii nr. 61/1991, pentru tulburarea
lini[tii [i ordinii publice.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ ce se a[teapt\? S\-i dea cuiva `n cap? De ce nu se ia o
m\sur\ cu ea?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceste m\suri legale se pot lua de c\tre noi, altceva nu putem
face. Are sesiz\ri la poli]ie, nu noi dispunem alte m\suri decât cele legale.
Am `ncercat, spune doamna secretar jr. Catan\ Elena, s\ lu\m m\suri, dar nu poate fi internat\ decât
voluntar, iar ea nu vrea.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la fel este [i R\stoac\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ situa]ia este foarte delicat\, dac\ i se repartizeaz\ o locuin]\
doamnei R\stoac\ aceasta se face peste ordinea de prioritate, iar „ eu ”, spune doamna secretar jr. Catan\ Elena, nu
pot s\-mi asum aceast\ r\spundere, s\ avizez de legalitate aceast\ hot\râre a Consiliului Local, `n condi]iile `n care
afar\ a[tept\ al]i oameni, care sunt pe lista cu ordinea de prioritate, o locuin]\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a `n]eles c\ st\ nelegal acolo. Nu e suficient?
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ dore[te s\ i se fac\ contract pentru c\ altfel nu beneficiaz\ de
ajutor pentru `nc\lzire.
~n dosar, spune c\ mai este o cerere, la diverse, a domnului M\noiu Dan [i a altor vecini care solicit\
efectuarea unor investi]ii pe drumul de acces la aceste propriet\]i. Drumul de acces, spune doamna secretar jr.
Catan\ Elena, este proprietatea locuitorilor [i numai dac\ acesta va fi `nregistrat `n inventarul unit\]ii administrativ
- teritoriale se pot face investi]ii. Pentru acest lucru este necesar s\ se `ncheie un contract de dona]ie `ntre proprietari
[i U. A. T. Ora[ul Pucioasa, cu aprobarea Consiliului Local, dar acest lucru presupune s\ existe C. F. [i act de
proprietate pentru fiecare por]iune din drum. I s-a f\cut scris `n acest sens [i a fost chemat la Prim\rie pentru
rezolvarea acestei probleme.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ mai sunt discu]ii legate [i de l\]imea str\zii, etc., dar, `n
principiu, problema a[a poate fi rezolvat\.
~n continuare domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ d\ cuvântul domnului Brezeanu
Liviu care spune c\ a `naintat scrisoarea fiec\rui consilier.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ dup\ aprobarea unei investi]ii, compartimentul de specialitate se
ocup\ de achizi]ie. S-au depus oferte, `ntre timp s-a ales oferta cea mai mic\ ce a fost prezentat\ de la Bucure[ti, sa prezentat ulterior domnul Brezeanu cu aceast\ ofert\. Aceasta ar fi `n principal, discu]ia. Spune c\ dore[te s\ fac\
dânsul aceast\ lucrare, `n m\sura `n care domnul dr. poate s\ dea mai multe explica]ii `n vederea a ceea ce
`nseamn\ atestarea ei.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\, Consiliul Local a aprobat o sum\ de 40.000 lei pentru
aceast\ investi]ie, iar diferen]a de 40.000 lei va fi cuprins\ `n bugetul anului urm\tor pentru c\ nu s-a g\sit
posibilitatea de a se cuprinde toat\ suma `n acest an. Prima dat\ m-am adresat domnului Liviu Brezeanu pentru a
realiza aceast\ lucrare care presupunea `nainte de toate `ntocmirea unui dosar cu costuri, termene de execu]ie [i
ob]inerea avizului de la Ministerul Culturii, prin Comisia de Cultur\, unde a [i ajuns acest dosar. Nu v\ neg faptul
c\ eu am o veri[oar\ care lucreaz\ la Academia Român\, este cercet\tor [i am rugat-o s\ `mi dea câteva sugestii [i
mai mult decât atât, s\ fac\ `n a[a fel `ncât acest aviz de la Ministerul Culturii s\ vin\ mai repede, `n timpul necesar
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pentru a cheltui `n anul acesta banii aloca]i de la Ministerul Culturii; [eful acestei comisii, dl. Silvan Ionescu, m-a
sunat [i mi-a spus c\-l cunoa[te pe domnul Liviu Brezeanu [i a spus c\ aceast\ lucrare nu va fi executat\ corect,
c\ nu va avea avizul Ministerului Culturii, c\ dl. Brezeanu este un artist abstract. I-am comunicat domnului
Brezeanu [i de comun acord, am mers la [eful catedrei - prof. P`rvu, cel care este prin defini]ie portretist. Am mers
`mpreun\ la prof. P`rvu [i `n aceea[i zi a r\mas s\ m\ `ntâlnesc [i cu al]ii. Nu am mai mers `n alt\ parte pentru c\
ceea ce am v\zut `n acel atelier m-a convins, erau lucr\ri care satisf\ceau gustul meu pentru lucrarea ce trebuia
executat\. ~n condi]iile astea, l-am rugat pe domnul P`rvu s\ ne fac\ o ofert\. Aici a fost naivitatea mea. Eu am
crezut c\ vor face lucrarea `mpreun\ [i am considerat c\ este normal. {i domnul Brezeanu era convins c\ o vor
face `mpreun\. Oferta domnului P`rvu s-a suprapus peste bugetul alocat. Ulterior, când am venit la dl. Mangalagiu
s\-l `ntreb care este stadiul contract\rii cu cei 2 arti[ti, mi-a spus c\ nu ne `ncadr\m pentru c\ domnul Brezeanu a
venit [i a cerut o suplimentare `n jur de 1 miliard [i 370 de milioane lei. L-am sunat pe domnul P`rvu [i i-am spus
c\ renun] la a mai face acest proiect, c\ nu mi se pare normal ca atunci când `]i dau ni[te date, ca atunci când `]i
spun care este sursa de finan]are , dumneata s\ vii cu o sum\ exagerat de mare. Dl. prof. P`rvu spune c\ i-a dat un
e-mail [i i-a spus c\ „ se simte jenat. ” Lucrarea mea nu este la suma la care a f\cut afirma]ie dl. Brezeanu. Eu m\
`ncadrez `n bugetul alocat, cel pe care l-am convenit cu dvs, cel care era aprobat de Consiliul Locl. ~n aceste
condi]ii, dl. Brezeanu vine [i ne face o ofert\ mai bun\. Dl. Brezeanu spune c\ prima ofert\ era pe 2 persoane,
ultima era o ofert\ pe o persoan\.
Doamna consilier Burlan Filoftia `l `ntreab\ pe domnul Brezeanu de ce a b\gat [i impozitul. Trebuie s\-l
pl\ti]i dvs. din banii pe care-i lua]i, nu Consiliul Local !
Domnul Brezeanu spune din nou c\ oferta sa era pe 2 persoane [i a[a a fost cerut\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ nu-l intereseaz\ c\ sunt 2 persoane, 7 persoane, suma de
bani alocat\ acestui proiect este aceasta [i nu alta mai mare.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ indiferent câte persoane sunt suma este aceasta. Noi am luat `n
calcul oferta dat\ de Bucure[ti, având `n vedere recunoa[terea artistului respectiv, deoarece dvs. nu `ndeplini]i toate
condi]iile.
Domnul Brezeanu spune c\ nu exist\ sculptor portretist, pentru c\ dosarul nu a ajuns la comisie [i dânsul
trebuie s\ fac\ modelajul.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ care este costul total?
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ este de 80.000 lei.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n oferta dat\ de domnul Brezeanu este 70.000 lei.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ aceast\ ofert\ a fost f\cut\ dup\ oferta de 80.000 lei a
domnului P`rvu, care a fost acceptat\.
Domnul Brezeanu spune c\ aceast\ comisie nu s-a `ntrunit. Eu m-am apucat de modelaj, pentru c\ a[a mi-a
spus domnul dr. B\descu, iar la 2 zile mi-a spus s\ nu m\ mai apuc de modelaj. Eu am fost dup\ lut.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ `n Consiliul Local s-a aprobat o sum\ pentru realizarea acestui
obiectiv. Punctul meu de vedere este acela c\ chiar dac\ acest proiect este realizat de o persoan\, 2 - 3 persoane, eu
[tiu c\ acest obiectiv trebuie s\ se realizeze [i s\ se `ncadreze `n aceast\ sum\.
Domnul Brezeanu spune c\ au `mp\r]it dreptul de autor, turnarea [i pietr\rie separat. Eu m\ ocupam de
turnare [i de pietr\rie separat, aduc documente `n acest sens, iar el de modelaj.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ [i pentru alte lucr\ri f\cute de dvs. ar trebui s\ ne aduce]i [i alte
detalii [i explica]ii pentru c\ noi le doream din totdeauna.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-au depus 2 oferte, una de 1 miliard [i 370 de milioane lei [i una
de 80 000 lei, s-a ales cea de 80.000 lei. Dup\ aceea, domnul Brezeanu vine cu o ofert\ de 70.000 lei, ce s\-i fac
eu, acum, domnului Brezeanu?! E o discu]ie pe ceea ce `nseamn\ notorietatea [i considerentele comisiei, aceasta
este problema.
Nu vom face nimic, decât ceea ce trebuie s\ treac\ prin comisie.
Domnul Brezeanu spune c\ acest aviz este pur consultativ la montaj. Dac\ domnul P`rvu se apuc\ de
aceast\ lucrare, nu este `n regul\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] este de p\rere ca domnul Brezeanu s\ discute cu domnul P`rvu [i s\ fac\
lucrarea `mpreun\.
Nu mai sunt alte discu]ii.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2016 si anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31.12.2015 mai mici de 5 lei,
reprezentand totalul creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori. ”
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\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ ne aliniem Codului Fiscal. Nu `n]elege la impozitul pe cl\diri. De ce
500% pentru cl\dirile ne`ngrijite situate `n intravilan, Este foarte mult. Nu cred c\ exist\ un proprietar care are o
construc]ie [i nu vrea s-o fac\, probabil nu poate, nu are bani.
Doamna consilier Burlan Filoftia consider\ c\ este corect, de exemplu: cl\direa de la Gambrinus.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ sunt 2 cazuri: unii care sunt pleca]i, al]ii nu au bani.
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ ar trebui s\ fie informa]i proprietarii din ora[ cu privire
la aceast\ situa]ie.
Doamna consilier Burlan Filoftia solicit\ explica]ii cu privire la modul de calcul al impozitelor [i taxe
locale. ~ntreab\ dac\ sunt aprobate norme de aplicare?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu sunt norme, dar normele nu pot modifica, se adaug\ la lege.
Mai spune c\ aceste cl\diri - ne`ngrijite - le cunoa[tem noi, vom constata acest lucru [i vom vedea ce putem face,
vom aplica legea. La terenuri trebuie s\ a[tept\m 3 ani.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ n-au ie[it normele dac\ suntem obliga]i s\ aprob\m taxele
[i impozitele locale?!
R\spunsul este da, suntem obliga]i.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ am 17 terenuri agricole `n intravilan la fiecare dintre ele
pl\tesc 400 mp.-cur]i+construc]ii?
R\spunsul este da.
La construc]ii, `ntreab\ domnul consilier Cîrstoiu Mihail, prim\ria stabile[te cota sau se ia dup\ valoarea
declarat\?
Dl. ing. Hosszu Mihail spune c\ `n Europa tot terenul din intravilan este cur]i + construc]ii, excep]ia este
agricolul, la noi `n ]ar\ este invers. Intravilanul `nseamn\ c\ este zon\ construibil\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ `n Pucioasa sunt terenuri `n intravilan unde nu se poate
construi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ [i doamna consilier Burlan Filoftia ridic\ aceia[i problem\:
aceast\ prevedere este excesiv\ [i nu [tim dac\ au observat cei care au f\cut Codul aceast\ chestiune. Dac\ ai o
suprafa]\ mare de teren pl\te[ti o suprafa]\ de 400 mp., dac\ ai mai mult teren `n intravilan, pl\te[ti pentru fiecare
teren câte 400 mp. Voi ridica aceast\ problem\ la Asocia]ia Ora[elor din România.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan solicit\ s\ se spun\, cu exemple practice, cât a pl\tit un om `n
2015 cât pl\te[te `n 2016. Astfel vom [ti ce s\ le spunem oamenilor.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ a fost l\murit de colaboratorii Prim\riei, vom pl\ti mai
pu]in. Anul trecut pl\team 1 859 lei anul acesta pl\tesc 1 507 lei, pentru un apartament.
Adresez, domnului primar rug\mintea ca acea majorare pe care a]i f\cut-o `ntre minim [i maxim s-o face]i
mai mic\.
Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu a 2-a, a 3-a, a 4-a proprietate ?
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu se va mai pl\ti impozit majorat.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ agen]ii economici vor pl\ti mult mai pu]in: nu mai pl\tesc taxele
speciale, iar impozitul este mult mai mic. Unii pl\tesc mai pu]in cu câteva mil. de lei.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ firmele vor pl\ti mult mai pu]in decât anul trecut. Nu mai pl\tesc
taxa special\, iar impozitul este mult mai mic. Nu putem s\ sc\dem cota proprietarilor, pentru c\ deja sunt reduceri.
Pe persoane fizice, cre[terea s-ar putea s\ fie mai mare. Nu mai pl\tesc nici persoanele fizice taxe speciale. Avem
nevoie de un buget `n acest an cel pu]in la nivelul anului trecut pentru c\ avem investi]ii ce trebuiesc finalizate.
Indiferent cine vine `n prim\rie, având `n vedere proiecte existente, cheltuielile vor fi foarte mari. Bugetul trebuie
p\strat la nivelul anului 2015. S-au creat facilit\]i fiscale. Pe total, toat\ lumea câ[tig\ mai mult sau mai pu]in. Noi
trebuie s\ g\sim solu]ii, pe proiecte europene. Dar [i aici, avem nevoie de bani pentru contribu]ie local\. Avem
nevoie de bani pentru Studii de Fezabilitate, proiecte tehnice, etc. Este posibil s\ nu finaliz\m proiectul de drumuri
[i avem nevoie de 1 milion de euro [i probabil [i alte proiecte. Dac\ nu ne va acorda aceast\ sum\ Guvernul
României, vom avea nevoie de un `mprumut. Din discu]iile avute la Comitetul de monitorizare la Craiova este
propunere din partea ministerului de a beneficia de aceast\ sum\ de bani pentru proiectele mai mari de 5 mil.
EURO. Nu am reu[it s\ fac un calcul la venit pe anul viitor, având `n vedere neclarit\]ile cu privire la terenul
intravilan. Taxele [i impozitele au fost fundamentate foarte bine.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ se iau `n calcul [i penalit\]ile?
R\spunsul este da.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu persoanele fizice. De exemplu:
magazinul este pe persoan\ fizic\. Acolo, se majoreaz\, spune domnul viceprimar, pentru c\ desf\[oar\ activitate
economic\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 si anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data
de 31.12.2015 mai mici de 5 lei, reprezentand totalul creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori [i este
aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” [i 4 „ AB}INERI ” (domnul consilier Cîrstoiu Mihail, domnul consilier Toma
Vasile Gabriel, domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion, domnul consilier Mădăran Constantin), 1 consilier absent
- doamna consilier Cr\ciun Dorina.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ de ce nu voteaz\ proiectul de hot\râre, adic\ cei care s-au ab]inut,
s\ spun\ ce nu e `n regul\.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ „ dac\ nu avem norme, nu [tim ce vot\m. ”
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Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ niciodat\ un Cod fiscal nu a fost aplicat f\r\ norme.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ s-a ab]inut, pentru c\ nu a fost l\murit cu explica]iile. De ce a]i
anulat taxa de iluminat [i taxa de salubrizare? Abia obi[nuisem oamenii cu ele. De ce nu le-a]i l\sat? Am v\zut noi,
undeva, c\ nu au fost legale sau morale?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ proiectul de hot\râre a fost publicat pe site-ul prim\riei. Dac\
avea]i observa]ii, trebuia s\ le face]i. Taxele speciale au fost scoase, pentru c\ taxele [i impozitele locale s\ r\mân\
la nivelul anului trecut pentru a sus]ine bugetul pe anul 2016, cu ele taxele [i impozitele ar fi fost mai mari.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a anulat aceste taxe pentru a vedea lumea cât de „bun este primarul”,
vin alegerile. Când noi am propus un proiect de hot\râre `n acest sens, nici nu s-a votat.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ de ce s-a plâns domnul primar toat\ [edin]a c\ anul urm\tor va fi
greu [i nu avem bani? De ce, `ntreab\ domnul consilier Cîrstoiu Mihail, n-a]i men]inut acele taxe pe care le-a]i
impus? A[a cum spune domnul consilier Pop Aurel, spune domnul consilier Cîrstoiu Mihail, au `naintat cei din
PNL (fost PDL) un proiect de hot\râre pentru reducerea taxelor [i nici m\car n-a]i participat „ dragi colegi ”. ~n
spatele acestei ac]iuni nu cumva st\ [i faptul c\ prin noul Cod Fiscal pute]i m\ri taxele [i impozitele locale cu pân\
la 50%!? Acesta este motivul pentru care nu am votat: nu sunt de acord s\ se m\reasc\ taxele, Pucioasa este un ora[
„`n jos” economic, nu ave]i de unde `ncasa decât de la câ]iva, mici, agen]i economici, restul sunt persoane fizice.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ domnul Ioni]\ - cet\]ean al ora[ului Pucioasa, `i mul]umea domnului
primar „ pentru realiz\rile f\cute `n ora[ ” la Columna. Nu [tiu cine este acest cet\]ean.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei locuinte ANL
si anume: apartamentul nr. 12 , bl. D ANL , str. Stadionului , apartamentul 9, etaj 1, bl. 2 ANL, str. Randunelelor
si apartamentul 7, et.1, bl. 3ANL, str. Randunelelor, conform anexei nr. 1. ”
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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
repartizarea a trei locuinte ANL si anume: apartamentul nr. 12 , bl. D ANL , str. Stadionului , apartamentul 9, etaj
1, bl. 2 ANL, str. Randunelelor si apartamentul 7, et.1, bl. 3ANL, str. Randunelelor, conform anexei nr. 1 [i este
aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente
navetei cadrelor didactice si personalului auxiliar. ”
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\.
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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice si personalului auxiliar [i este aprobat cu unanimitate de
voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare
a participarii C.S. Kidava Pucioasa la concursul Cupa Bailor 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, `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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea sustinerii financiare a participarii C.S. Kidava Pucioasa la concursul Cupa Bailor Pucioasa [i este
aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul
2015 pentru Spitalul Orasenesc Pucioasa - Institutie publica finantata din venituri proprii si subventii. ”
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.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului pe anul 2015 pentru Spitalul Orasenesc Pucioasa - Institutie publica finantata din venituri
proprii si subventii [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei
conform Legii nr. 114/1996 si Legii nr. 448/2006 pentru suprafata locativa cu destinatia de locuinta din bl. B3, ap.
nr. 18, Str. Republicii, detinut cu contract de inchiriere de d-na Alexandrescu Constanta.
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\.
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Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
scutirea de la plata chiriei conform Legii nr. 114/1996 si Legii nr. 448/2006 pentru suprafata locativa cu destinatia
de locuinta din bl. B3, ap. nr. 18, Str. Republicii, detinut cu contract de inchiriere de d-na Alexandrescu Constanta
[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 scoaterea la licitatie in vederea
inchirierii a unui spatiu in suprafata de aproximativ 24 mp , situat in incinta Centrului Cultural I. Al. Bratescu
Voinesti pentru desfasurarea activitatii de invatamant in domeniul cultural - artistic (tip after - school). ”
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 Mădăran Constantin `ntreab\ ce `nseamn\ `n incinta Centrului Cultural „ I. Al. Br\tescu
Voine[ti ”.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n interiorul Centrului Cultural.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ exist\ o cerere `n dosar, iar din obiectul de activitate al
firmei rezult\ c\ nu are nicio leg\tur\ cu „ after - school ”, activitatea principal\ este alta.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ are un contract de colaborare
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ dac\ nu se `ncadreaz\ `n condi]ii, nu poate participa.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ are `n obiectul de activitate secundar.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acest proiect de hot\râre a ap\rut ca urmare a discu]iilor, care
potrivit legisla]iei, nu au voie s\ desf\[oare activit\]i de after - school, dac\ nu organizeaz\ [coala. Pentru a rezolva
aceast\ problem\, a[a cum am discutat, am ini]iat acest proiect. Sunt `n neregul\ ambele situa]ii.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune s\ se scoat\ 2 spa]ii, pentru a l\muri ambele situa]ii.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ câ]i copii sunt la after - school?
R\spunsul 5 - 6 copii.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu Cinematograful ? A v\zut c\ se repar\
acolo?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este o solicitare f\cut\ pentru gr\dina de var\ [i cinematograf,
este depus\ la C.N.I. Este posibil s\ primim o sum\ de bani anul viitor. Anul viitor, `ncerc\m s\-l prindem pe
fonduri europene, acum `ncerc\m pe fonduri guvernamentale.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ pe str. Avram Iancu la colo] cu str. C. Ol\nescu s-a f\cut
linie continu\ [i nu poate intra nicio ma[in\ pentru c\ nu are voie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ situa]ie este conform\ proiectului de fonduri europene [i
conform avizului Poli]iei Rutiere.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a unui spatiu in suprafata de aproximativ 24 mp , situat in incinta
Centrului Cultural I. Al. Bratescu Voinesti pentru desfasurarea activitatii de invatamant in domeniul cultural artistic (tip after - school) [i este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ”, 3 „ AB}INERI ” (domnul consilier Mădăran
Constantin, domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion, domni[oara consilier Mircea Daniela Elena), domnul
consilier Bădescu Gheorghe este afar\, un consilier absent (doamna consilier Cr\ciun Dorina).
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea
art.1 din HCL nr. 125/ 29.10.2015 privind trecerea mijloacelor fixe apartinand Statiei de Epurare Pucioasa din
domeniul public in domeniul privat al orasului Pucioasa si casarea lor.”
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\.
Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 125/ 29.10.2015 privind trecerea mijloacelor fixe apartinand Statiei
de Epurare Pucioasa din domeniul public in domeniul privat al orasului Pucioasa si casarea lor [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a
Asociatiei Clubului Sportiv Master Mind Bucuresti pentru organizarea unui concurs open de sah rapid in perioada
11-13 decembrie 2015. ”
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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\.
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\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ `ntr-un parteneriat sunt 2 p\r]i. Noi d\m 8 000 lei, dar nu se
spune cu ce vine [i partea advers\. Pe deasupra, mai primesc [i bani 1 500 lei. Premiile nu sunt egale la locul I,
femeile au premiu mai mic decât b\rba]ii, adic\ este o discriminare pe sexe. Am `n]eles c\ ei se ocup\ de cazarea [i
masa copiilor. Nu sunt de acord s\ fie pl\ti]i cei care fac parte din comitetul de organizare.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este de acord cu ceea ce spune doamna consilier
Burlan Filoftia. Premiul atât de mare nu s-a dat niciodat\ la Pucioasa la competi]ii, chiar de nivel na]ional, `n
proiect nu se precizeaz\ de unde sunt participan]ii - din Pucioasa?! Dac\ vin cu trei autocare de la Bucure[ti n-am
rezolvat nimic, pentru c\ ar trebui s\ participe [i copii din Pucioasa. Nu trebuie s\ le d\m bani celor din Bucure[ti
c\ vin la Pucioasa. Trebuie f\cut\ mobilizare prin [coli, licee, colegiu, gr\dini]e, astfel `ncât copiii s\ fie informa]i.
Este totu[i o ac]iune bun\, dar trebuie s\ participe copii din Pucioasa.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ ce leg\tur\ au oamenii din Pucioasa cu acest concurs? Concret
avem asocia]ii de [ah, avem participan]i sau nu din Pucioasa? Dac\ nu avem leg\tur\ cu aceast\ treab\, s\ nu
organiz\m acest concurs.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ ar trebui s\ le d\m numai 5 000 lei, iar diferen]a s\ fie dus\ la
urm\torul proiect de pe ordinea de zi - la cartea domnului B\doiu.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ nu avem un program, nimic pentru acest concurs.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu avem niciun club [ahist `n Pucioasa, deci vin din Bucure[ti [i le
mai d\m [i bani?!
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ la Clubul Copiilor exist\ un domn care face [ah cu copii.
Domni[oara consilier Mircea Daniela Elena spune c\ `n perioada 17.12.2015 - 18.12.2015 este organizat un
alt concurs de [ah la Centrul Cultural.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ organizarea acestui concurs se datoreaz\ faptului c\ unul dintre
cei mai buni copii la [ah este din Pucioasa. Mama lui a venit aici cu cei de la aceast\ asocia]ie. S-a dorit ca
organizarea s\ fie aici, la Pucioasa. La acest eveniment particip\ [i domnul Diaconescu Dragomir, care are câ]iva
pensionari care joac\ [ah. S-a discutat cu domnul Iorga de la Clubul Copiilor s\ vin\ cu copii de la Club, deci, vor
participa copii din Pucioasa, Târgovi[te, Ploie[ti, Pite[ti [i Bucure[ti. Programul este stabilit de ei. I-am ascultat [i
le-am spus c\-i voi ajuta s\-i organizeze. Ini]ial, la discu]ii a venit cu suma de 5 000 lei, iar scris cu 8 000 lei, vom
vedea exact [i nu vom cheltui toat\ suma. Se vor caza la CARP, cheltuielile cu cazarea [i masa vor fi suportate de
ei. Va veni [i presa, se va promova ora[ul Pucioasa.
Doamna consilier Burlan Filoftia propune 5 000 lei.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Clubului Sportiv Master Mind Bucuresti pentru organizarea unui
concurs open de [ah rapid `n perioada 11-13 decembrie 2015 cu amendamentul de 5 000 lei [i este aprobat cu 11
voturi „ PENTRU ”, 2 voturi „ ~MPOTRIV| ”, 2 „ AB}INERI ”, deci proiectul de hot\râre a fost aprobat cu acest
amendament de a se acorda 5 000 lei pentru concursul de [ah.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion propune s\ le d\m ajutoare copiilor s\raci din ace[ti bani.
Domnul consilier Butc\ Drago[ spune c\ ar trebui s\ ne promov\m valorile.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sus]inerii financiare
a d-lui Badoiu Mircea `n vederea tip\ririi c\r]ii ”Pucioasa `n Pagini Literare”. ”
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\.
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\.
Doamna consilier Burlan Filoftia [i domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propun s\ i se dea 7 000 lei,
a[a cum s-a solicitat [i i s-a aprobat la [edin]a trecut\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu a propus 7 000 lei pentru c\ nu avem bani.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea sus]inerii financiare a d-lui Badoiu Mircea `n vederea tip\ririi c\r]ii ”Pucioasa `n Pagini Literare” cu
amendamentul s\ i se acorde 7 000 lei [i este aprobat cu 9 voturi „ PENTRU ”, 5 „ AB}INERI ”, 2 consilieri
absen]i (doamna consilier Cr\ciun Dorina [i domnul consilier Bădescu Gheorghe, care era afar\).
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 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 [i precizeaz\ c\ nu este de acord cu acordarea
sumei de 25 000 lei pentru PAS Pucioasa.
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Doamna consilier Burlan Filoftia - spune c\ PAS Pucioasa solicit\ 25 000 lei + 8 000 lei pentru
echipament, `n condi]iile `n care pân\ `n prezent nu a prezentat nicio justificare contabil\ pentru sumele alocate de
la `nceputul anului pân\ acum. Aceast\ justificare trebuie s\ apar\ [i s\ justifice cheltuielile cu masa, cu arbitri,
detaliat. Acum, se cer 8 000 de lei pentru echipament, dar nu se spune cât cost\ un tricou, o gheat\, un pantalon
scurt, etc.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ dac\, `n afar\ de faptul c\ i se spune PAS Pucioasa, mai
[tiu ceva despre ea? Nu au avut niciodat\ o justificare, nu ni s-a spus nimic.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ trebuie s\ aib\ un bilan], pe care ar trebui s\-l prezinte
Consiliului Local.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ este surprins de modul `n care au evoluat lucr\rile la {coala nr. 4.
Cum acum s-a putut? ~n doi ani de zile de ce nu s-a f\cut? De ce s-a l\sat s\ se strice aceast\ [coal\? Nu este corect
s\ d\m bani acum, s\ repar\m parchetul, mobilierul.
Legat de discu]ia PAS Pucioasa, domnul consilier Pop Aurel spune c\ este de acord cu ceea ce a spus
doamna consilier Burlan Filoftia. Anul trecut s-a dat 1 118 mii lei pentru `mpodobirea ora[ului. N-a mai r\mas
nimic din aceste investi]ii? NE batem joc de banul public !! Spune]i-ne ce face]i cu ace[ti bani? Se d\ banul public
cu mult\ u[urin]\. A]i v\zut ce este `n spatele blocurilor: cratere, praf, mizerie. Este o b\taie de joc: fac [osea `n
afara ora[ului, fac troi]e, fac fântâni, dar nimic `ntre blocuri, d\râm\ pe Valea Neagr\ [i o fac din nou, fac 2 parc\ri.
Domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin spune c\ to]i suntem cet\]enii acestui ora[ [i noi, din
Diacone[ti, avem dreptul la asfalt, pentru c\ pl\tim taxe.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ pe str. Garofi]ei s-a turnat asfalt la toate por]ile, la mine de 3
s\pt\mâni nu mi-au f\cut trotuarul.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ a vorbit cu muncitorii [i au spus c\ a[a a]i solicitat dvs.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu este adev\rat Au trecut 3 s\pt\mâni [i nu s-a f\cut nimic.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ s-au dat bani pentru asfalt\ri [i nu s-a f\cut nimic, str\zile sunt pline
de gropi, de cratere, apa b\lte[te pe str\zi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la dânsul la poart\ trotuarul era `ntreg, a ap\rut `ntrerupt. Nu s-a
turnat atunci, pentru c\ inginerul a constatat c\ aici nu se respect\ proiectul. M-a `ntrebat dac\ sunt de acord cu
acest lucru, i-am spus da, cu condi]ia s\ nu avem probleme cu ADR-ul. Pe C. Ol\nescu [i prin alte zone, [oseaua a
fost deteriorat\ de bran[\ri de la Compania de Ap\. Vor mai fi, probabil, [i alte situa]ii. La {coala nr. 4 lucr\rile
avanseaz\, sper\m s\ cheltuim `ntreaga sum\ de bani pe fonduri europene. Constructorul este `n faliment. Am
explicat de ce lucr\rile nu au mers. Sper, s\ reu[im s\ cheltuim `ntreaga sum\ de bani. Pentru ceea ce s-a deteriorat
`n [coal\, avem o evaluare, lucr\m la ac]iune s\-l d\m `n judecat\. {coala va rena[te. ~ncerc\m s\ `nlocuim
mobilierul `n toat\ [coala, nu numai la mansard\. Pe str\zile care nu corespund nu se va semna recep]ia.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a v\zut c\ primarul nu face parte din comisia de recep]ie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ poart\ r\spunderea prin lege, indiferent c\ face parte din comisia
de recep]ie.
Domnul consilier Barbu Adrian spune c\ Asocia]ia PAS Pucioasa depune la sfâr[itul anului financiar, `n
martie - aprilie, documente la contabilitate. Avem nevoie de aceast\ sum\, pentru c\ `n var\, am schimbat
antrenorul, mare parte din fosta echip\ nu a venit s\ lucreze cu el, am adus juc\tori de liga a III - a. ~n var\ am f\cut
aceast\ schimbare. Antrenorul, `n var\, a format 2 echipe de cade]i - 26, cu vârste `ntre 11 ani - 15 ani. Este vorba
de juniori. Pentru a ]ine echipa [i a duce echipa `n liga a IV-a. Suntem pe locul III. Avem 11 meciuri câ[tigate, 4
egaluri [i 2 `nfrângeri, de la locurile I [i II.Mai sunt `nc\ 2 ligi - aV-a [i a VI-a, deci sub noi sunt cca. 100 de
echipe. Meciurile se joac\ f\r\ bilete, a[a prevede Regulamentul.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ atunci când s-au f\cut aceste modific\ri trebuia s\ se uite cei de
la PAS [i `n buzunar. Nu v-a]i gândit c\ nu ave]i cu ce s\-i pl\ti]i? De ce nu a]i venit cu solicitarea pentru ace[ti
bani?
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ unde va ajunge aceast\ echip\? Avem vreo perspectiv\?
Ajungem `n alt\ lig\? Nu? E o poveste frumoas\ [i atât ...
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ din discu]ii a `n]eles c\ „ nici nu ar trebui s\ existe
echip\ de fotbal la Pucioasa ” [i nu este de acord cu a[a ceva. Ar trebui s\ existe activitate sportiv\, mai ales fotbal.
Pucioasa nu are resurse s\ sus]in\ o echip\ de fotbal, dac\ nu-i ajut\ Consiliul Local. Nu mai suntem pe vremea,
când societatea sprijin\ activitatea sportiv\. Dl. Sârbu face un efort mare de a ]ine echipa [i altcineva n-o face. Nu
sunt de acord trebuie s\ sprijinim sportul.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ mai sunt [i alte cheltuieli `n afar\ de ace[ti bani pe care-i d\m
echipei, c\ldura, apa la stadion. Acum a ap\rut legisla]ie [i se pot pl\ti [i salarii.
Doamna director Sârboiu Adriana spune c\ trebuie ref\cut\ `ntreaga documenta]ie pentru aceast\ activitate
sportiv\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului pe anul 2015 `n varianta propus\ de domnul primar [i este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ”,
5 „ AB}INERI ”.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
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~n continuare, domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ prezint\ referatul
nr. 28 135/23.11.2015 al domnului B\jean prin care informeaz\ Consiliul Local c\ Institu]ia Prefectului a apreciat
ca nelegal\ Hot\rârea Consiliului Local nr. 66/29.05.2015 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 U. A. T. Ora[ul
Pucioasa, ac]iune f\când obiectul cauzei nr. 4 950/120/2015.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ [i informarea nr. 27 936/20.11.2015 prin care consilierul juridic
Radu Veronica informeaz\ Consiliul Local c\ Institu]ia Prefectului a formulat ac]iune [i `mpotriva Hot\rârii
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 juridice [i Hot\rârii Consiliului Local nr. 67/28.05.2015 privind aprobarea schimbului
de locuin]e ANL `ntre doamna C\lin Adina Elena - chiria[ `n ap. 11, bl. A ANL, str. Stadionului [i doamna Neagoe
Georgiana Cristina - chiria[ `n ap. 1, bl. ANL, str. Stadionului. S-au primit cita]ii `n toate dosarele. Solicit\
Consiliului Local s\-[i desemneze reprezentantul.
Domnul consilier Pop Aurel propune pe dl. avocat Matei Daniel. Propunerea este supus\ la vot [i este
aprobat\ cu unanimitate de voturi pentru dosarele `n care atac\ Hot\rârea Consiliului Local nr. 84/25.06.2015 [i
Hot\rârea Consiliului Local nr. 66/29.05.2015, iar `n cel Hot\rârea Consiliului Local nr. 67/28.05.2015 doamna
Radu Veronica.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe prezint\ oferta domnului Brezeanu de 1 miliard 350 lei [i a domnului
Pârvu de 80 000 lei. Spune c\ pe a doua ofert\ este trecut\ [i o alt\ sum\ de 70 000 lei, dar este depus\ mai târziu,
peste termen.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este achizi]ie direct\, avem 2 oferte, a treia ofert\ este peste
termen.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ profesorul a f\cut aceast\ ofert\ de la `nceput.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ deciziile Cur]ii de Apel Ploie[ti - `n dosarele cu Leafu Drago[ schimb de locuin]e, dosar `n care a fost respins\ ac]iunea Institu]iei Prefectului, deci schimbul de locuin]e a fost
apreciat ca fiind legal [i cea din dosarul cu dl. P\tru - profesorul de la Colegiu, dosar `n care ac]iunea Institu]iei
Prefectului a fost admis\ [i hot\rârea de repartizare peste ordinea de prioritate a fost admis\ (1 701/120/2015), la
data de 14.10.2015.
Dl. profesor P\tru a formulat o nou\ cerere c\tre Consiliul Local prin care solicit\ prelungirea contractului
de `nchiriere. Contractul expir\ `n luna decembrie - pe 31.12.2015 [i dore[te s\ [tie dac\ se va prelungi sau nu
contractul. Dânsul dore[te s\ [tie dac\ pleac\ sau nu. Din punctul meu de vedere prelungirea contractului este
nelegal\, a[a cum am precizat mereu.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ dac\ se dore[te de c\tre domnul primar s\ le ia spa]iul
revolu]ionarilor?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ au avut o discu]ie [i le-am propus s\-i mut `n pia]\ `n vechiul
sediu al magazinului de flori, astfel `ncât s\ mut\m `n acel spa]iu personalul Prim\riei.
Doamna consilier Ancuţa Adriana - ridic\ problema doamnei dr. Bobaru - medic specialist ORL, care
solicit\ ajutor pentru efectuarea unui schimb de locuin]e, are un ap. cu 2 camere proprietate personal\, so]ul este
bolnav, probleme neurologice, au nevoie de spa]iu mai mare. Solicit\ ajutor, situa]ia este extrem de delicat\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ doamna Prunache a depus o cerere [i nu a fost primit\
`n [edin]\.
Doamna Dinu spune c\ nu este adev\rat, i s-a spus s\ vin\ `n audien]\ la domnul primar iar dânsa a fost de
acord.
Domnul consilier Pop Aurel ridic\ problema t\ierii arborilor din parc, f\r\ avizele necesare.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu este adev\rat, au existat toate aprob\rile [i avizele necesare.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ inten]ioneaz\ s\ taie tuile din ora[, solicit\ [i Electrica acest
lucru. Se vor t\ia [i se vor pune al]i copaci `n loc. Solicit\ consilierilor locali propuneri [i sugestii.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ ar fi bine s\ se fac\ acest lucru, dar `n cadrul unui proiect,
peste 20 de ani ne vom g\si `n acest\ situa]ie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va `ncerca s\ se fac\ acest lucru `n cadrul unui proiect, dar pe
D. N. nu putem lucra. Solicit\ propuneri, sugestii: brazi aurii, al]i copaci.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ aceste tui pot fi toaletate sau scoase. ~n Pucioasa este
un amestec al vegeta]iei pe domeniul public, pe apostamente. Dac\ nu sunt tunse, se transform\ `n m\ce[. S\
punem castani sau al]i arbori care „ plac ochiului ”.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ fiecare curte ar trebui s\-[i pun\ trandafiri `n fa]a cur]ii [i s\
aib\ grij\ de ei.
Domnul consilier Pop Aurel spune s\ prezinte consilierilor locali mai multe variante.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ dac\ sunt de acord consilierii locali s\ taie tuile? Trebuie gândit
pe termen lung, lumea nu se opre[te la noi.
Consilierii locali sunt de acord cu t\ierea tuilor de la str. 1 Decembrie - la Bulevardul G\rii, urmând s\ se
stabileasc\ `n Consiliul Local ce se va planta.
9

Doamna Prunache reclam\ problema câinilor, sunt foarte mul]i [i trebuie f\cut ceva cu ei.
Domnul viceprimar `ntreab\ cine le d\ mâncare câinilor?
Doamna Prunache spune cei care vin `n sta]iune. Noaptea este foarte greu.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ oamenii le d\ de mâncare, ex.: la frizerie, `n pia]\, etc. Legea
spune s\-i castr\m [i s\ le d\m drumul tot pe strad\.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ solu]ia este s\-i iei acas\ nu s\ le dai mâncare pe strad\.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ ace[ti câini sunt steriliza]i?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu [tie. Dac\ l-ai crotariat, câinii sunt ai Prim\riei.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ va `ncerca s\ ia m\suri, `n limita posibilit\]ilor financiare.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai - pre[edinte de [edin]\ - precizeaz\ c\ la ora 10.00 consilierii locali
sunt invita]i s\ participe la manifest\rile dedicate zilei de 1 Decembrie.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai `ntreab\ când va fi [edin]a ordinar\ din luna decembrie?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cel mai probabil pe 17 decembrie.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
GROSU GABRIEL MIHAI

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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-

