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SECRETAR 
 

PROCES - VERBAL 
încheiat astăzi 27.04.2017 

cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa 

 

 Au participat următorii consilieri: 

   

1. Ancuța  Adriana 

2. Arjan Laurenția 

3. Brebene Marinela 

4. Budoiu Ion 

5. Cioroba Gabriel Daniel 

6. Dobrici Gheorghe 

7. Ianeț Constantin 

8. Ivașcu Dragoș Ion 

9. Popa Constantin Tiberiu 

10. Postelnicu Eduard Iulian 

11. Roșoiu Daniela Cerasela 

12. Sprinceană Eugen Dănuț 

13. Veveriță Gheorghe Ion 

14. Voicu Emilia Romelia 

  

 

Au fost absenți următorii consilieri: domnul consilier Mădăran  Constantin, domnul consilier Trandafir 

Dorel Ioan și domnul consilier Trifu Marius Robertino. 

 Ședința a fost deschisă de secretarul orașului Pucioasa - doamna jr. Catană Elena, care spune că din 

consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea 

ședinței și-l roagă pe domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț să prezinte ordinea de zi.  

 Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț prezintă ordinea de zi conform Dispoziției nr. 

492/21.04.2017. Apoi propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre și anume: 

Proiect de hotărîre privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local               

nr. 19/31.01.2017 privind darea în administrare Centrului Cultural European al orașului Pucioasa, județul 

Dâmbovița a imobilelor construcție P+1 în suprafață construită de 684 mp., precum și a terenului aferent 

acestuia în suprafață de 3 084 mp. situate în orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 52, județul Dâmbovița, ca 

urmare a transformării compartimentului cultură în instituție publică cu personalitate juridică. 

Ordinea de zi împreună cu propunerea de suplimentare este supusă la vot și este aprobată cu 

unanimitate de voturi în forma prezentată. 

În continuare doamna secretar jr. Catană Elena prezintă procesul - verbal al ședinței ordinare din 

30.03.2017. Întreabă dacă sunt obiecțiuni asupra acestui proces - verbal.  

Domnul consilier Budoiu Ion spune că are obiecțiuni asupra procesului - verbal, deoarece s-a 

consemnat că procesul - verbal al ședinței extraordinare a fost aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” și 3                

„ ABȚINERI ” - domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion, domnul consilier Trandafir Dorel Ioan și domnul 

consilier Veveriță Gheorghe Ion, dar corect este faptul că s-au abținut domnul consilier Budoiu Ion, domnul 

consilier Ivașcu Dragoș Ion și domnul consilier Trandafir Dorel Ioan, deci în loc de domnul consilier Veveriță 

Gheorghe Ion trebuie consemnat domnul consilier Budoiu Ion. De asemenea în ședința din 23.02.2017 domnul 

consilier Veveriță Gheorghe Ion nu a fost prezent. 

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 30.03.2017 este supus la vot și este aprobat cu unanimitate de 

voturi cu obiecțiunile domnului consilier Budoiu Ion. 

 Președinte de ședință este domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian. 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

ORAȘUL PUCIOASA 

Str. Fântânelor, Nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița 

Telefon: 0245/232.277,  Fax: 0245/760.484 

E-mail: info@primpuc.ro 
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 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor 

aferente navetei cadrelor didactrice. ” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei economice 

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Nu sunt discuții. 

 Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și este aprobat cu unanimitate de voturi în 

forma prezentată. 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

aferenți execuției bugetului local a U. A. T. Orașul Pucioasa încheiate la 31.03.2017 conform Ordinului 

Comun al M.A.I. și M.F.P. nr.244/2651/2016. ” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei economice 

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Doamna Sala Mihaela - dă explicațiile necesare. Spune că acest lucru este prevăzut de lege. Se are în 

vedere încasările și cheltuielile la 30.03.2017. 

Domnul consilier Budoiu Ion întrebă dacă focul de artificii a afectat bugetul pe 2017? 

Doamna Sala Mihaela spune că da. 

Domnul consilier Budoiu Ion întrebă cum s-a achiziționat acest foc de artificii dacă nu aveam bani în 

2016? 

Doamna Sala Mihaela spune că a avut aprobarea Consiliului Local. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că anul bugetar s-a încheiat la 31.12.2016. 

Doamna Sala Mihaela spune că s-a aprobat cu plata în anul 2017. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că nu trebuia demarată o achiziție câtă vreme nu ai bani în bugetul 

local. Ați rec tificat bugetul atunci când s-a aprobat focul de artificii? 

Alte discuții nu mai sunt. 

 Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor aferenți execuției bugetului local a U. A. T. Orașul Pucioasa încheiate la 

31.03.2017 conform Ordinului Comun al M.A.I. și M.F.P. nr.244/2651/2016 și este aprobat cu 13 voturi             

„ PENTRU ” și 1 „ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele din domeniul privat al U. A. T. Orașul Pucioasa. ” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei economice 

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Doamna Sala Mihaela spune că, potrivit legii, prelungirea contractelor se face pe 5 ani, noi propunem 

prelungirea numai pe un an pentru că numai în acest fel putem să recuperăm cea mai mare parte din restanțe. 

În acest fel îi condiționăm, la prelungirea contractelor, să-și achite datoriile. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că art. 3 din hotărâre nu este de competența Consiliului Local din 

moment ce au hotărâri judecătorești definitive. 

Doamna Sala Mihaela spune că sunt cazuri în care există hotărâri judecătorești definitive în care și-au 

achitat debitele și li s-a prelungit contractele. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că  nu are la dosar nicio hotărâre judecătorească. 

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că ar trebui discutat și de modul în care se defășoară ședințele 

comisiilor de specialitate. Acest lucru se putea discuta în comisie. Este vorba despre 13 hotărâri judecătorești. 

Acest lucru putea fi spus mai devreme pentru a le pune la dispoziție. Nu există nimic ce ar trebui ascuns. 

Înțeleg că doreați ca la dosar să fie toate hotărârile judecătorești. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că da, așa dorea și i se părea normal. 

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că a scăpat din vedere acest lucru și nu a știut că se dorește așa 

ceva. Se putea spune. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că nu este vorba de „ ceva de ascuns ”. Domnul primar, după 

aceea, se duce la chiriași și le spune „ Consiliul Local a hotărât ”. Se acoperă ca la focul de artificii - a hotărât 

Consiliul Local, așa și aici - așa a hotărât Consiliul Local. 

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că, potrivit legii, Consiliul Local administrează domeniul 

public și privat al U. A. T. Orașul Pucioasa, adminstrează fondul locativ, poate doriți ca un chiriaș care are o 

hotărâre judecătorească de evacuare, dar care a venit și și-a plătit datoria să rămână în locuință. Noi venim și 

vă propunem să le prelungim. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că este mai importantă hotărârea judecătorească, decât ce hotărăște 

Consiliul Local. 
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Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț întreabă dacă ați fi pe scaunul primarului ce ați face? 

Puneți problema politic. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că nu pune problema politic, dar s-a săturat să tot fie pus pe 

facebook că a votat „ ÎMPOTRIVĂ ”, dar atunci când a fost cu magazinul Penny nu au postat nimic pe 

facebook, adică nu au postat cum a votat fiecare consilier. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că nu ați aprobat bugetul local. 

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că toți cei care au hotărâri judecătorești în aceste hotărâri se 

dispune evacuarea și plata restanțelor la chirie. Cei care-și plătesc aceste datorii până la expirarea contractelor 

cu aprobarea Consiliului Local, nu mai sunt evacuați , li se prelungește contractul de închiriere. Toți sunt în 

acestă situație. Este vorba despre oamenii cei mai săraci. 

Doamna consilier Ancuța  Adriana spune că în mandatele trecute toate lămuririle se cereau în ședințele 

de comisii. Aceste ședințe se țineau marțea și miercurea. Dacă aceste documente se cereau în comisii, 

funcționarii din primărie le puneau la dispoziție. 

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că  este nevoie ca dvs. - consilierii locali, să comunicați cu 

noi, chiar și telefonic dacă ne spuneați că doriți să vedeți hotărârile judecătorești vi le puneam la dispoziție. Eu 

sunt de vină, eu am așezat materialele în dosare și nu am știut că doriți să aveți în dosare cele 13 hotărâri 

judecătorești. 

 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că locuințele pentru care oamenii plătesc chirie sunt 

deplorabile. Trebuie amenajate cât de cât, să fie create condiții omenești. Trebuie găsite fonduri pentru a face 

salubrizarea lor . Se mai construiesc și locuințe ANL în zonă, deci toate utilitățile să fie racordate la aceste 

instalații. Blocul Omnia trebuie rezolvată problema. Nu-l avem în proprietate, dar avem pretenții la încasări. 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion întreabă cât este chiria la o astfel de locuință? 

Răspunsul este 22 - 25 lei. 

Doamna consilier Ancuța  Adriana spune că domnul consilier Popa Constantin Tiberiu are dreptate, 

dar după cum știm în anii trecuți s-au făcut investiții acolo, dar nu durau foarte mult aceste investiții pentru că 

erau distruse. Oamenii nu-și întrețin locuințele, distrug totul. Cred că mai știți acele ședințe în care veneau și 

se reclamau. 

Alte discuții nu mai sunt. 

 Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele din domeniul privat al U. 

A. T. Orașul Pucioasa și este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” și 2 „ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu 

Ion și domnul consilier Popa Constantin Tiberiu. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind scutirea de le plata chiriei 

conform Legii nr. 448/2006 pentru suprafața locativă cu destinație de locuință din str. Florin Popescu, bl. 

Omnia, camera 17 deținută cu contract de închiriere de d-na. Militaru Ionela. ” 

 Domnul consilier Cioroba Gabriel Daniel președintele comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale 

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

privind scutirea de le plata chiriei conform Legii nr. 448/2006 pentru suprafața locativă cu destinație de 

locuință din str. Florin Popescu, bl. Omnia, camera 17 deținută cu contract de închiriere de d-na. Militaru 

Ionela și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezenată. 

 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2017.” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei economice 

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Doamna consilier Arjan Laurenția aduce în atenția Consiliului Local câteva probleme din zona 

Diaconești, cu speranța că-și vor găsi rezolvarea în Consiliul Local. Este vorba despre cap. 72.04 - protecția 

mediului. 

Nu știe dacă, aici, poate fi cuprinsă o sumă pentru refacerea părculețului din fața Grădiniței nr. 7. Nu 

necesită lucrări mari, dar trebuie amenajat pentru că arată foarte rău. Ar începe cu fântâna, care este 

nefuncțională și trebuie securizată, este părăsită, este adâncă, a avut capac și copii aici se joacă, vin la 

grădiniță. Ați văzut, la televizor, ce s-a întâmplat cu fântâna neacoperită. Dacă tot se face această securizare a 

fântânii, se poate vopsi gardul, se pot planata câteva flori, câțiva arbuști, se poate reabilita acel monument al 

eroilor, care ar putea deveni un punct de atracție în zona respectivă. 

La cap. 67.02 - cultură, recreere, am văzut că s-au cuprins bani pentru locuri de joacă. Există un 

asemenea loc de joacă, la noi, la grădiniță, numai că există un teren de fotbal, în care copii, mai ales băieții, își 

petreceau timpul liber, acum acest teren arată foarte rău, a fost folosit abuziv de o firmă care s-a ocupat de 
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lucrări de canalizare în zonă, sunt tot felul de lucruri rămase după plecarea ei. Cu o investiție minimă s-ar 

putea face acolo un teren de minifotbal pentru copii din zonă. Ei sunt nevoiți să vină pe jos, spre terenurile de 

fotbal din oraș. Teren există, trebuie amenajat cu 2 porți, trasat. Și fostul Cămin Cultural, care se află într-o 

stare avansată de degradare, trebuie renovat. Am discutat și cu domnul Mangalagiu - care este reprezentantul 

primăriei în consiliul de administrație. Aici, dacă am fi putut să-i dăm o altă destinație, culturală, educativă, ar 

fi mare lucru. 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion întreabă dacă mai poate fi renovat sau trebuie dărâmat? 

Doamna consilier Arjan Laurenția spune că poate fi renovat. El a fost folosit de o firmă care făcea 

lucrări în oraș, o anumită perioadă. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că susține ceea ce a spus doamna consilier Arjan 

Laurenția, care ar putea fi rezolvate, astăzi. De exemplu: aici, scire monument parc - întreabă despre care 

monument este vorba? 

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că este vorba despre str. Fântânelor.  

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu întreabă dacă se amplasează loc de joacă în spațiul 

monumentului? 

Răspunsul este nu, se amenajează pe locul existent, iar acesta va fi mutat. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că nu este de acord cu amenajarea unui loc de joacă, 

aici, nu a fost nici anii trecuți. Poate fi un loc de recreere, atât, dar nu loc de joacă. Mi se spune că locul de 

joacă din parc, să fie reabilitat. Să fie reparat, vopsit. Am fost în parc și am constatat aceste lucruri. Trebuie 

reabilitat și monumentul de la intersecția str. Republicii cu str. T. Vladimirescu. Este o zonă vizitată de 

oamenii din stațiune. Trebuie făcută curățenie în acel părculeț. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că îi dă dreptate doamnei consilier Arjan 

Laurenția. La începutul lunii mai, este în programul nostru de a face curățenie la Diaconești, în părculețul de la 

Grădinița 7. O să facem, acolo, așa cum îmi doresc și eu. A trebuit, de la preluarea mandatului, să intervenim 

în toate zonele câte puțin, chiar și la Diaconești, nu atât cât aș fi dorit. În ceea ce privește Căminul Cultural de 

la Diaconești, spune domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț, am transformat temporar căminul cultural 

într-un depozit a ceea ce am dus de la Centrul Cultural. Acolo, după ce vom termina la Centrul Cultural, o să 

aducem aici ceea ce este bun, iar acolo vom face curățenie, nu au unde să se joace copii, este adevărat. În luna 

mai vom rezolva aceste probleme. Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu are dreptate cu acel părculeț, de 

la intersecția str. T. Vladimirescu cu str. Republicii, trebuie făcută curățenie. Am făcut curățenie, iar a doua zi 

era la fel, din cauza minibarului care funcționează în zonă. Va trebui reîmprejmuit acel părculeț. Trebuie 

întreținut și monumentul, odată cu reabilitarea monumentelor din parc. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că pentru a împrejmui acest părculeț poate fi folosit 

gardul de la podul de la Trainica, care trebuie să existe undeva la S. C. U. P. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că va verifica acest lucru și va vedea ce poate face. 

În ce privește locurile de joacă, o să fie loc de joacă, aici, în părculețul mic, la solicitarea părinților. O 

să aducem un loc de joacă nou, iar acesta va fi dus într-un cartier. O să ne aplecăm și asupra locului de joacă 

de la Diaconești, spune domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț. 

Doamna consilier Arjan Laurenția spune că insistă pentru terenul de minifotbal, la Diaconești, nu ar fi 

o investiție mare. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că în părculețul mic ar mai trebui pusă o masă de șah, 

aici, nu au loc. Trebuie, văzut, parcul de la Târgoviște, de la Mitropolie, unde sunt amenajate astfel de locuri 

pentru joc de șah. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că mai târziu pe facebook, se va vedea cum va 

arăta Parcul Central Pucioasa, Dealul Moțăianca. Va fi deasupra lucrurilor care se întâmplă la Târgoviște. 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion, spune că ar trebui urgentată rezolvarea problemei de la 

Diaconești. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că va lua măsuri de urgență. 

Domnul consilier Budoiu Ion întreabă cu ce dată se fac  rectificările bugetare? Citise undeva că se pot 

face cu 01.07. 

Doamna Sala Mihaela spune că începând cu data de 01.07 se pot face rectificări bugetare prin virare de 

credite de la un capitol la altul. 

Acum nu este vorba despre o virare de credite, este vorba despre o depășire a încasărilor la impozite și 

taxe, nu se referă la virări de credite. 

Domnul consilier Budoiu Ion întreabă ce se întâmplă pe trimestrul III sau IV când nu vom realiza 

veniturile, ce se întâmplă cu cheltuielile? Cum le vom asigura? Aici, domnul primar spune că vom face altă 

rectificare. 
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Doamna Sala Mihaela spune că, da se poate face și altă rectificare. Dar, rectificarea aceasta a fost 

făcută „ prudent ”, spune doamna Sala Mihaela, nu s-a valorificat la nivelul încasărilor, tocmai pentru a ne 

acoperi și a nu intra în colaps. 

Domnul consilier Budoiu Ion spune că nu i se pare  normal să luăm toți banii. Domnul primar s-a 

acoperit, când a spus că va face alte rectificări. Nu este de acord cu acest lucru. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian spune că a înțeles că este legal acest lucru. Spune că a 

precizat doamna Sala că s-au depășit încasările din taxe și impozite. Domnul consilier Postelnicu Eduard 

Iulian întrebă dacă și din restanțe, vin aceste sume, de la persoane juridice? 

Răspunsul este da, din restanțe, din cote defalcate din impozitul pe venit, din plata anticipată a 

impozitului anual, pentru că persoanele fizice beneficiază de o reducere de 10%, dacă plătesc până la 31.03. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian întrebă dacă s-a încasat, bani în plus, de la persoanele 

juridice, peste buget? 

Doamna Sala Mihaela spune că prevederea bugetară a fost făcută la nivelul încasărilor. Anul trecut 

încasările au fost realizate la nivel de 80%. Eu pot să încasez astăzi 90%. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian întrebă ce înseamnă 227 miliarde - cât este bugetul local - 

80%, 90% sau 100%. 

Doamna Sala Mihaela spune că reprezintă încasările la nivelul anului trecut. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian spune că acești bani sunt peste buget și cred că au fost 

datorii de la persoane juridice. 

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că bugetul este previzionat la nivelul anului trecut . Cei 227 

miliarde înseamnă un procent de 80% din total buget. Acești bani, așa cum a precizat, vin din restanțe, din 

plata anticipată a impozitelor, din cotele defalcate, etc. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că la monumentul din centru se schimbă instalația. 

Este o lucrare nouă sau o reabilitare? 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că aducem un loc nou de joacă. Spune că au fost 

anumite zone: Merișor, Zorele, unde se doresc locuri de joacă. 

Facem câteva locuri de joacă noi, iar cele vechi sunt duse în cartiere. Se vor achiziționa și coșuri de 

gunoi. Nu se va arunca nimic, totul se va repara și se va folosi. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian spune că în rectificare sunt cuprinși bani pentru plombări și 

asfaltări. Dorește să știe care sunt străzile pe care se asfaltează și se plombează. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț prezintă raportul explicativ. Spune că sunt locuri în care 

a intervenit Distrigaz. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian spune că nu este adevărat, sunt lăsate de Compania de Apă. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că aceștia și le vor repara singuri. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că este vorba de str. N. Titulescu, Aleea 

Ardealului, str. H. C. și Crișan, 8 Martie, Mărășești, Zorele, Sergent Erou N. Marius. 

Așa scrie în raportul explicativ și nota de fundamentare - cap. transporturi. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian întrebă ce se asfaltează? 8 Martie? Întreabă dacă pe aceste 

străzi sunt instalații de apă, canalizare? Întreabă dacă e normal să se asfalteze aceste străzi fără utilități? 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că nu se va face nicio asfaltare fără ca str. 

respectivă să aibă utilități. În bugetul local aprobat, au fost prevăzuți bani pentru racorduri. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian recomandă să se facă numai plombări, iar asfaltarea să se 

facă după ce străzile respective au utilități. E păcat să se asfalteze și apoi să se spargă asfaltul. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț mai spune că utilitățile vor fi făcute și vor începe în luna 

mai. Imediat după utilități, se vor face racorduri și conducte. 

 Alte discuții nu mai sunt. 

 Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian  - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 și este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ” și 1 „ ABȚINERE ” 

- domnul consilier Budoiu Ion. 

 Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare P. U. Z. - 

modernizare și amenajare peisageră zona centrală a stațiunii balneoclimaterice oraș Pucioasa.” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei economice 

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian președintele comisiei de urbanism prezintă avizul comisiei 

de urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Domnul ing. Hosszu Mihail - șef birou urbanism dă explicațiile necesare. Spune că Legea nr. 350/2001 

privind urbanismul, a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2016, iar în momentul 

în care se aprobă o documentație de urbanism, votul consilierilor trebuie să fie scris și motivat. V-am prezentat 
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un model și articolul de lege care cere acest lucru. Modelul nu este prevăzut de lege, nu este obligatoriu 

singura obligație este ca votul să fie scris și motivat. 

În prezent este în curs de derulare P. O. Axa 7 - 1, am depus un proiect pe modernizare străzi, iar acum 

dorim să depunem un proiect de modernizare și amenajare peisagistică a parcului central și str. Republicii de 

la sensul giratoriu la Ion Ion și str. Cerealiștii de la Ion Ion la str. Garofiței, părculețul de la P. E. C. O. Inițial, 

am dorit ca în acest proiect să includem și zona centrală - de la Parc până la trezorerie. Nu am obținut dreptul 

de administrare din partea Drumurilor Naționale, ne-am oprit la sensul giratoriu. Prin acest proiect se 

modernizează parcul, vom avea 3 elemente: fuaierul parcului, acolo unde este monumentul, pe Valea Neagră 

un fel de lac artificial - 100 m, câteva lacuri în interiorul parcului, vom avea zona de sport care va reabilita 

separat, terenul de joacă, terenul de sport și terenul de tenis și părculețul de dincolo de P. E. C. O., iar în zona 

unde este acea alee va fi o parcare și din DN71 și din str. Republicii. Str. Republicii se prevede atât schimbare 

a carosabilului, a iluminatului public cât și a trotuarelor, inclusiv.  Se va face o întâlnire cu cei de la Electrica 

pentru a găsi o soluție să renunțăm în totalitate la tot ce înseamnă cabluri aeriene. Lucrurile sunt destul de 

complicate pentru că, chiar dacă se va găsi o soluție pentru o canalizație subterană, partea de branșament va 

trebui finanțată, iar Electrica astăzi nu finanțează astfel de investiții, iar costurile sunt destul de mari. Încercăm 

să schimbăm iluminatul ornamental, partea de trotuare să fie pavate cu materiale de calitate, poate reușim să 

amenajăm niște spații verzi, trotuare, deci va avea un anumit tratament str. Republicii de la sensul giratoriu la 

Ion Ion și de la Ion Ion la str. Garofiței., un alt tratament. Acest proiect trebuie depus până la 24.07. 

Astăzi există o probabilitate reală să facem un  parc. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că a înțeles că Electrica nu are bani pentru 

branșamente. Poate se încearcă să se pună în practică ideea de mai de mult: Electrica are amplsați stâlpi de 

iluminat pe domeniul public, nu plătește nimic. 

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că s-a aprobat modernizarea DN71 - Bâldana - Târgoviște - Sinaia, 

iar directorul de la Electrica a spus că undeva în zona Băleni s-a dorit relocarea unor stâlpi. Costurile erau 

foarte mari, motiv pentru care s-a rescris proiectul și s-a mutat șoseaua. Conform legii energiei, ei au niște 

drepturi, au și obligații. Au primit niște drepturi ce trebuiesc respectate. Lucrurile sunt complicate, directorul 

de la Electrica a arătat deschidere. Lucrările se vor face în 2019, 2020. 

Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune că numai la noi nu se poate face acest lucru. 

Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela întreabă Sinaia cum a putut face acest lucru? 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că Sinaia și-a plătit branșamentele din bugetul 

local, ceea ce în următorii ani vom face și noi. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că ar trebui convocați toți la o masă și discutat. 

Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune că reprezentanții Primăriei care urmăresc aceste lucruri să 

urmărească modul de amplasare a băncilor, pentru că cele care sunt așezate acum sunt așezate prost, se stă 

incomod pe ele. 

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că sunt 2 cabluri electrice și de curent slab. Pentru curenții slabi se 

va prevedea în trotuar o canalizație. S-a făcut un pas ieri pentru această situație. Toți care au puse cabluri 

legal, se va găsi o soluție legală. Cablurile de iluminat public pe proiectul nostru vor fi subterane. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian întreabă dacă în cadrul proiectului s-a luat în calcul o 

parcare mai generoasă vis - à - vis de Parcul Central? 

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că trebuie ca în cadrul proiectului, să se respecte un procent de 

spații verzi, 20%, 18% trebuie să fie alei, drumuri, inclusiv locul ocupat de bancă nu se consideră spațiu verde. 

 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că trebuie găsită o soluție pentru cumpărarea 

terenului de la Biserica Catolică. 

Domnul viceprimar Sprinceană Eugen Dănuț spune că zilele trecute deja s-a discutat cu un evaluator 

pentru a face evaluare pentru cumpărarea a câteva terenuri care ar trebui să intre în patrimoniul U. A. T. 

Orașul Pucioasa. 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion spune că în parcul mare, poate găsim o resursă să se pună 2 

panouri de baschet. Este scheletul, dar nu și coșurile de baschet. 

 Nu mai sunt alte discuții . 

Consilierii locali trec la vot scris și motivat. 

În urma votului scris a rezultat 14 voturi „ PENTRU ” aprobarea proiectului de hotărâre. 

Votul scris și motivat va fi atașat procesului verbal de ședință, conform legii. 

 Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.01.2017 privind darea în administrare Centrului Cultural 

European al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița a imobilelor construcție P+1 în suprafață construită de 684 

mp., precum și a terenului aferent acestuia în suprafață de 3 084 mp. situate în orașul Pucioasa, str. Republicii, 
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nr. 52, județul Dâmbovița, ca urmare a transformării compartimentului cultură în instituție publică cu 

personalitate juridică.” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei economice 

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Ancuța  Adriana președintele comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice și 

anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian președintele comisiei de urbanism prezintă avizul comisiei 

de urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Nu sunt discuții. 

Domnul consilier Postelnicu Eduard Iulian - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.01.2017 privind darea în 

administrare Centrului Cultural European al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița a imobilelor construcție 

P+1 în suprafață construită de 684 mp., precum și a terenului aferent acestuia în suprafață de 3 084 mp. situate 

în orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 52, județul Dâmbovița, ca urmare a transformării compartimentului 

cultură în instituție publică cu personalitate juridică și este aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și anume: „ Diverse ” 

În continuare doamna secretar jr. Catană Elena prezintă informarea nr. 8 444/21.04.2017 cu privire la 

dosarele în care Consiliul Local este parte. 

Apoi, prezintă adresa de la ADI Salubrizare. 

La ședința trecută, spune doamna secretar jr. Catană Elena, v-am informat și despre cea de a doua 

hotărâre că a rămas definitivă. 

S-a discutat cu ADI, s-a făcut cât de cât un punctaj, dar nu este într-o formă definitivă pentru că noi am 

mai trimis niște observații la sumele solicitate de ei la plată. Pentru că s-au mai făcut încasări, sumele de plată 

nu mai sunt cele din hotărârile judecătorești, sunt mai mici, la 3 miliarde 400 lei, cumulând cele două hotărâri 

judecătorești, fără anul 2016, fără ultimele 2 luni din 2015 pentru cotizație și fără perioada aprilie - decembrie 

2015 plata de disponibilități și anul 2016, perioadă pentru care urmează să ne dea în judecată. Urmează să se 

facă un punctaj cu ei, domnul primar încearcă să plătească acestă sumă - sunt bani în bugetul local, vă vom 

spune exact suma după ce vom face un punctaj cu ei. 

Domnul Mărășescu Ion - cetățean al orașului Pucioasa, ridică problemele pe care le are. Solicită să fie 

invitat când Poliția Pucioasa prezintă informare cu situația infracțională. Vrea să i se dea posibilitatea să 

prezinte liniștit toate aceste aspecte 

 Alte discuții nu mai sunt. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 
  
 

 

Președinte de ședință, 

POSTELNICU  EDUARD  IULIAN 
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