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

SECRETAR GENERAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.06.2020
cu ocazia ședinței extraordinare care s-a desfășurat la Centrul Cultural European Pucioasa
Au participat următorii consilieri:
1. Arjan Laurenția
2. Budoiu Ion
3. Dobrici Gheorghe
4. Grigoroiu Monica
5. Ivașcu Dragoș Ion
6. Mateoiu Roxana
7. Miu Vasile
8. Popa Constantin Tiberiu
9. Roșoiu Daniela Cerasela
10. Sprinceană Eugen Dănuț
11. Trandafir Dorel Ioan
12. Voicu Emilia Romelia
Au fost absenți: doamna consilier Brebene Marinela, doamna consilier Hantăr Ana Maria, domnul
consilier Ianeț Constantin și domnul consilier Trifu Marius Robertino.
Ședința a fost deschisă de doamna secretar general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena
care precizează că ședința de astăzi a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 499/19.06.2020 și
că din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru
desfășurarea ședinței. Îl roagă pe domnul primar ing. Ana Constantin Emilian să prezinte ordinea de zi.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian prezintă ordinea de zi și o supune la vot aceasta fiind
aprobată cu 11 voturi „ PENTRU ”. Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu a intrat în sală după
discutarea și aprobarea primului punct al ordinii de zi.
Președinte de ședință este domnul consilier Budoiu Ion.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării în vederea
promovării și implementării proiectului: MARATON EDUCAȚIONAL, de către Liceul Tehnologic
Pucioasa în parteneriat cu Asociația Alternative și Atitudini (A&A) (lider de asociere) și Liceul Teoretic
Iancu C. Vissarion Titu, finanțat prin Program Operațional Capital Uman POCU 2014 - 2020, Axa
prioritară 6, P. I. 10.i, O.S. 6.2 și O.S. 6.3. ”
Doamna consilier Grigoroiu Monica membru al comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Miu Vasile secretarul comisiei juridice prezintă avizul comsiei juridice și anume
comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier Mateoiu Roxana secretarul comisiei de urbanism prezintă avizul comsiei de
urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale prezintă avizul comsiei sociale
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare. Precizează că cererea de
finanțare aferentă proiectului „ Maraton educațional ” urmează a fi depusă în cadrul POCU 2014 - 2020,
Axa prioritară: 6 - Educație și competențe.
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Participarea în proiect se poate face, potrivit Ghidului de finanțare, în parteneriat. Obiectivul
specific proiectului 6.3 - este Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de
asigurare a oportunităților egale pentru elevi aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii
aparținând minorității rome și elevii din mediul rural, comunitățile dezavantajate socio - economic.
Cofinanțarea este de 2% - 28.620,95 lei pentru susținerea proiectului și va fi cuprinsă în bugetul local pe
anul 2021.
Cererea trebuie depusă până pe 25.06.2020, acesta fiind motivul convocării ședinței extraordinare.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea cofinanțării în vederea promovării și implementării proiectului: MARATON EDUCAȚIONAL,
de către Liceul Tehnologic Pucioasa în parteneriat cu Asociația Alternative și Atitudini (A&A) (lider de
asociere) și Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion Titu, finanțat prin Program Operațional Capital Uman
POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 6, P. I. 10.i, O.S. 6.2 și O.S. 6.3 și este aprobat cu unanimitate de
voturi - 11 voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
U.A.T. Orașul Pucioasa și rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii, pe anul 2020. ”
Doamna consilier Grigoroiu Monica membru al comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare. Potrivit notei de
fundamentare nr. 13 074/19.06.2020 se propune alocarea sumei de 1 mie lei pentru acoperirea sumei
necesare pentru obținerea analizelor de apă solicitate de D.S.P, 15 mii lei pentru asigurarea serviciilor de
Poștă, telecomunicații, internet, radio-tv, ale domenii conexe, 70 mii lei - consultanță achiziții publice - 4
proiecte:
1. Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa;
2. Reabilitarea, modernizarea și aextinderea Liceului Tehnologic Pucioasa;
3. Creare zonă de agrement Moțăianca în stațiunea balneoclimatică orașul Pucioasa; și
4. Modernizare și amenajare perisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimatice orașul Pucioasa.
și 15 mii lei - obiecte de inventar referitor la activitatea Poliției Locale (indicatoare rutiere - la solicitarea
Poliției Naționale), montarea de limitatoare de viteză pe str. Patrana, Garofiței, Morilor și I. H. Rădulescu.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al U.A.T. Orașul Pucioasa și rectificarea bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și este aprobat cu unanimitate
de voturi în forma prezentată (12 consilieri).
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că nu va fi prezent la ședfința ordinară a
Consiliului Local și mulțumește consilierilor locali pentru prezență. Spune că este posibil să convoace o
ședință extraordinară săptămâna viitoare pentru Stația de Ambulanță.
Alte discuții nu mai sunt.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

Președinte de ședință,
BUDOIU ION

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Funcţia
Catană Elena
Secretarul general al oraşului Pucioasa
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