
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 12.09.2017
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa

Au participat următorii consilieri:  
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Dobrici Gheorghe
4. Hantăr Ana Maria
5. Ianeț Constantin
6. Ivașcu Dragoș Ion
7. Mateoiu Roxana
8. Miu Vasile
9. Roșoiu Daniela Cerasela

10. Trandafir Dorel Ioan
11. Trifu Marius Robertino
12. Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți: domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier Grigoroiu Monica, domnul consilier Popa
Constantin Tiberiu și domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț.

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 primar să prezinte ordinea de zi.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian prezintă ordinea de zi. Propune suplimentarea ordinii de zi cu
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Supune la vot ordinea de zi și propunerea de
suplimentare a ordinii de zi și sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Președinte de ședință este doamna consilier Voicu Emilia Romelia.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal

(PUZ) – Creșterea Eficienței energetice a Spitalului Orășenesc Pucioasa, amplasament situat în orașul Pucioasa,
strada Republicii, nr. 59. ”

 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că avem de aprobat 2 puz-uri pentru proiecte pe
fonduri  europene,  Spital  și  zona Lunca Ialomiței,  pct.  3 – introducem și  str.  9 mai  și  școala de la Maluri,  în
domeniul public al U. A. T. Orașul Pucioasa. Pentru str. 9 mai o să depunem un proiect pe PNDL și trebuie să
depunem documentația până în octombrie, pct. 4 este vorba de spital – sunt niște modificări în sensul prelungirii
termenului contractului de administrare, apoi la pct.  următor introducem centrala termică,  pentru a fi depus un
proiect pe Axa 5, pct. 6 – program minimal iar pct. 7 – propunere studii geologice pentru zona  Lunca Ialomiței,
pentru că sunt zone sensibile – 10.000 lei

Nu sunt discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobare  Plan  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  –  Creșterea  Eficienței  energetice  a  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa,
amplasament situat în orașul Pucioasa, strada Republicii, nr. 59 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.

În sală a intrat și doamna consilier Mateoiu Roxana.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal

(PUZ)  AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN RECONVERSIA ȘI
REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI  DIN LUNCA RÂULUI  IALOMIȚA,  ORAȘUL PUCIOASA,  JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA.”

 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că aici se vor face construcții ușoare, va fi o zonă de
sport, o piscină. Altceva nu ne permite zona să facem. Va fi și o zonă de agrement. O să amenajeze drumul până la
Sursă
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Alte discuții nu mai sunt.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobare  Plan  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI  PETRECERE A TIMPULUI
LIBER PRIN  RECONVERSIA  ȘI  REFUNCȚIONALIZAREA  TERENULUI  DIN  LUNCA  RÂULUI  IALOMIȚA,
ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se  trece  la  punctul  3  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  completării
inventarului domeniului public al U. A. T. Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, atestat prin H. G. nr. 1 350/2001,
cu terenul în suprafață de 3628 mp., str. 9 Mai, orașul Pucioasa, precum și cu terenul în suprafață de 757 mp.,
aferent Școlii nr. 6, situat în orașul Pucioasa, cartier Maluri. ”

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că singurul proiect aprobat pe PNDL este cel cu străzile
din partea de nord din care face parte și str. 9 Mai. Avem, aici, pe 9 Mai niște diferențe de suprafețe.

Nu sunt discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea completării inventarului domeniului public al U. A. T. Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, atestat prin
H. G. nr. 1 350/2001, cu terenul în suprafață de 3628 mp., str. 9 Mai, orașul Pucioasa, precum și cu terenul în
suprafață de 757 mp., aferent Școlii nr. 6, situat în orașul Pucioasa, cartier Maluri și este aprobat cu unanimitate de
voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.
1^1 din Hotărârea Consiliului Local nr.  33 din 23.02.2017 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 66 din 30.03.2017. ”

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că solicitările de modificare a acestei hotărâri sunt ale
proiectantului

Nu sunt discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind

modificarea și completarea art. 1^1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 23.02.2017 modificată și completată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 30.03.2017 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din inventarul
domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa în inventarul domeniului public al Unității
Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa a Centralei termice, situată în orașul Pucioasa, str. Avram Iancu, precum
și a terenului aferent acesteia, în suprafață de 508 mp. ”

Nu sunt discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea  trecerii  din  inventarul  domeniului  privat  al  Unității  Administrativ  Teritoriale  Orașul  Pucioasa  în
inventarul domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa a Centralei termice, situată în
orașul Pucioasa, str. Avram Iancu, precum și a terenului aferent acesteia, în suprafață de 508 mp și este aprobat cu
unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal
aferent  perioadei  septembrie  2017  –  decembrie  2017  ce  urmează  a  fi  realizat  de  Centrul  Cultural  European
Pucioasa. ”

 Programul  minimal  se  referă  la  perioada septembrie,  decembrie  2017,  precizează doamna secretar  jr.
Catană Elena. A existat un program pentru perioada de interimat. Este nevoie de un alt program până la sfârșitul
anului.

 Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că și acum ridică o problemă pe care a ridicat-o și într-o
ședință  anterioară:  raportul  explicativ  nu  este  explicativ.  Expunerea  de  motive  este  copy paste  după  raportul
explicativ. Sunt câteva elemente în raportul explicativ carte fac referire la niște prvederi legale, hotărâri de Consiliu
Local, ordonanțe, legi. Se încheie abrupt, fără să dea vreo explicație, cu propunerea de aprobare a programului
minimal. Unde este explicația?

Raportul explicativ este un șir de acte normative, care susțin legalitatea hotărârii. Atât. Ne-am mai întâlnit
cu această prezentare, spune domnul consilier Trandafir Dorel Ioan.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este făcut în grabă.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia  spune că avem în program detaliere.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că nu este suficient. Din tot șirul de acte normative nu am

înțeles mare lucru. Am înțeles că acești bani i-am aprobat în buget,  spune domnul consilier Trandafir Dorel Ioan.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că da, așa stau lucrurile.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că se rearanjează sumele. Este o discrepanță mare între 20

mii lei – propuși pentru o activitate care se poate susține financiar – Zilele Toamnei și o altă activitate – Steluțele
Pucioasei – care este o activitate care nu se poate susține  financiar și se dau 4 000 lei.

La  Zilele Toamnei mai sunt și producători care vor plăti taxe, vor vinde produse.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că  nu se strâng foarte mulți bani din taxe.
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Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că nu înțelege cum se vor susține Steluțele Pucioasei cu
4 000 lei.

Domnul  primar  ing.  Ana Constantin Emilian spune că  aceasta  a  fost  suma solicitată,  este  un concurs
organizat sub egida Ministerului Educației, participă și Consiliul Județean.

Domnul  consilier  Trandafir  Dorel  Ioan  spune  că  trebuia  făcută  această  precizare  –  că  vor  veni  sume
suplimentare.

Doamna consilier Mateoiu Roxana  spune că banii nu vor ajunge, banii de la minister nu vor veni anul
acesta.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că se va discuta acest lucru. Centrul Cultural mai are
niște economii la cheltuielile cu salariile care vor putea fi relocate, dar trebuie să se știe concret acest lucru.

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion spune că piesa de teatru al cărei regizor este dl. Țopa, va fi pusă în
scenă cu artiști profesioniști locali. Dar și aici sunt prinse sume pentru cazare, masă, etc. Păi dacă sunt artiști locali
despre ce cazare este vorba? Avem un buget de 15.000 lei onorarii, cazare, etc.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că a discutat cu Paul Diaconescu și Luiza Cobori, care
trebuie plătiți.

Și aici este o discrepanță, spune domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion.
Alte discuții nu mai sunt.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea programului minimal aferent perioadei septembrie 2017 – decembrie 2017 ce urmează a fi realizat de
Centrul Cultural European Pucioasa și  este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul
consilier Trandafir Dorel Ioan.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2017. ”

Nu sunt discuții.
Doamna consilier Voicu Emilia Romelia - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind

rectificarea bugetului local pe anul 2017 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Alte discuții nu mai sunt.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Președinte de ședință,
VOICU EMILIA ROMELIA

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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