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

PRIMARUL

DISPOZIŢIA
Nr. 563/16.07.2020
PRIVEŞTE: Convocarea a Consiliului Local al Oraşului Pucioasa în
şedinţă extraordinară la data de 17.07.2020
IULIE 2020
Primarul oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, ing. Ana Constantin Emilian
Având în vedere:
- prevederile art. 133, alin. (2), lit. „ a ”, art. 134, alin. (1), lit. „ a ”, alin. (4) - alin. (7) din
Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 - Partea I - privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. „ b ” CAP. VIII - Actele autorităților administraţiei publice din
Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 - Partea I - privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, în şedinţă
extraordinară potrivit art. 133, alin. (2), lit. „ a ”, art. 134, alin. (1), lit. „ a ”, alin. (4) - alin. (7) din
Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 - Partea I - privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare în data de 17 iulie 2020, ora 0800, la Centrul Cultural European
al orașului Pucioasa, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului (fost Atelier
prestări servicii) situat în orașul Pucioasa, strada Pajiștei, nr. 4, Serviciului de Ambulanță
Dâmbovița în vederea înființării unei substații de ambulanță.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Referatul de aprobare nr. 14 890 din 15.07.2020 a iniţiatorului.
Raportul de specialitate nr. 14 891 din 15.07.2020 al biroului urbanism, compartiment
administrare patrimoniu.
Prezintă: doamna jr. Neagu Daniela - inspector în cadrul compartimentului administrare
patrimoniu.
Avizul tuturor comisiilor de specialitate.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice, domnul consilier
Popa Constantin Tiberiu președintele comisiei juridice, domnul consilier Ianeț Constantin președintele
comisiei de urbanism și domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Pucioasa nr. 93/26.06.2020 care privește
modificarea H.C.L. Pucioasa nr. 79/26.04.2018 privind atribuirea directă a gestiunii unor
activități specifice Serviciului Public de Salubrizare al orașului Pucioasa (dezinsecție, dezinfecție,
deratizare), către S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA
SCUP S. R. L., societate cu asociat unic Consiliul Local Pucioasa.
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Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Referatul de aprobare nr. 14 207 din 06.07.2020 a iniţiatorului.
Raportul nr. 14 206 din 06.07.2020 al biroului urbanism, compartiment administrare patrimoniu.
Prezintă: doamnul ing. Hosszu Mihail - arhitect șef.
Avizul tuturor comisiilor de specialitate.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice, domnul consilier
Popa Constantin Tiberiu președintele comisiei juridice, domnul consilier Ianeț Constantin președintele
comisiei de urbanism și domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Orașul Pucioasa pe
anul 2020.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Referatul de aprobare nr. 15 001 din 15.07.2020 .
Raportul explicativ nr. 15 002 din 15.07.2020 al serviciului administrație locală, birou buget
contabilitate.
Prezintă: d-na. ec. Solomon Gabriela - persoană cu atribuții delegate de șef birou buget
contabilitate.
Avizul comisiei economice.
Prezintă: d-na. consilier Brebene Marinela președintele comisiei.
4. Informare cu privire la modificarea Notei de fundamentare nr. 13 074/19.06.2020 care a
stat la baza aprobării HCLnr. 86 din 23.06.2020 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.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 20/19.02.2020
privind aprobarea creditelor de angajament ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru acțiuni
multianuale 2020 - 2023, modificateă prin HCL nr. 65/28.04.2020 și HCL nr. 79/28.05.2020,
conform Anexei nr. 1.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Referatul de aprobare nr. 15 014 din 16.07.2020 a iniţiatorului.
Raportul de specialitate nr. 15 015 din 16.07.2020 al biroului urbanism, compartiment
administrare patrimoniu.
Prezintă: doamnul ing. Hosszu Mihail - arhitect șef.
Avizul comisiei economice, al comisiei juridice și al comisiei de urbanism.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice, domnul consilier
Popa Constantin Tiberiu președintele comisiei juridice și domnul consilier Ianeț Constantin
președintele comisiei de urbanism.
6. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
privat al Unității Administrativ - Teritorilae Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Referatul de aprobare nr. 14 997 din 15.07.2020 a iniţiatorului.
Raportul de specialitate nr. 14 998 din 15.07.2020 al biroului urbanism, compartiment
administrare patrimoniu.
Prezintă: doamna jr. Neagu Daniela - inspector în cadrul compartimentului administrare
patrimoniu.
Avizul comisiei economice, al comisiei juridice și al comisiei de urbanism.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice, domnul consilier
Popa Constantin Tiberiu președintele comisiei juridice și domnul consilier Ianeț Constantin
președintele comisiei de urbanism.
ART. 2. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în
format electronic.
ART. 3. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
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ART. 4. Prezenta Dispoziție va fi adusa la îndeplinire de către primar și secretar și va fi
comunicată Instituției Prefectului județului Dâmbovița, conform legii, prin grija secretarului orașului
Pucioasa.
Primarul U.A.T. Orașul Pucioasa,
ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN

Avizat pentru legalitate
Verificat
~ntocmit

Numele [i prenumele
Catan\ Elena
Catan\ Elena

Func]ia
secretar general
secretar general
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Data

Semn\tura

-

-

