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 06.11.2020
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
ședință ce s-a desfășurat la Centrul Cultural European
Au participat următorii consilieri locali după cum urmează:
1. Bădescu Gheorghe
2. Brebene Marinela
3. Butcă Dragoș
4. Budoiu Ion
5. Chelu Răzvan - Niculae
6. Foamete Radu Gabriel
7. Fermuș Andra - Isaura
8. Gologan Giulia - Loredana
9. Ionescu Marilena
10. Ianeț Constantin
11. Matei Liviu - Augustin
12. Mateoiu Roxana
13. Nițescu Ștefan - Alin
14. Pleșa Emil
15. Roșoiu Daniela - Cerasela
16. Sprinceană Eugen Dănuț
17. Trifu Marius Robertino

Ședința a fost deschisă de secretarul general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena care
precizează că ședința Consiliului Local a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr.836/02.11.2020
și că din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru
desfășurarea ședinței. Apoi îl roagă pe domnul primar ing. Ana Constantin Emilian să prezinte ordinea de
zi și s-o supună la vot.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian prezintă ordinea de zi și o supune la vot aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
În continuare doamna secretar general jr. Catană Elena prezintă Ordinul Prefectului - Județul
Dâmbovița nr. 562/26.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legate de constituire a
Consiliului Local al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița potrivit căruia „ Art. 1. Se constată că la data
de 23.10.2020 au fost îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local al orașului Pucioasa,
județul Dâmbovița ”.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință. ”
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că acesta se alege prin votul deschis al
consilierilor locali, cu majoritate simplă, propunerea fiind pentru o lună. Codul Administrativ prevede
posibilitatea alegerii președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni, dar în cazul nostru propunerea
este pentru o lună, deoarece pentru 3 luni nu vor îndeplini toți consilierii funcția de președinte de ședință.
Doamna consilier Brebene Marinela propune pentru funcția de președinte de ședință pe domnul
consilier Pleșa Emil.
Nu mai sunt alte propuneri.
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Propunerea este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată, deci
președinte de ședință pentru luna noiembrie este domnul consilier Pleșa Emil.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: „ Depunerea jurământului de către doamna Gologan Giulia
Loredana - supleant ales pe listele PSD și validat prin Încheierea Judecătoriei Pucioasa din 23.10.2020
pronunțată în dosarul nr. 2120/283/2020. ”
Doamna secretar general jr. Catană Elena prezintă încheierea Judecătoriei Pucioasa din 23.10.2020
pronunțată în dosarul nr. 2 120/283/2020.
Apoi domnul consilier Pleșa Emil - președinte de ședință o invită pe doamna Gologan Giulia Loredana să
depună jurământul.
Se trece la depunerea jurământului de către doamna Gologan Giulia Loredana, care cu mâna stângă pe
Biblie și Constituția României dă citire jurământului. Apoi îl semnează în 2 exemplare: un exemplar rămâne la
dosarul de ședință, iar al 2 - lea exemplar este înmânat de către doamna secretar general jr. Catană Elena doamnei
Gologan Giulia Loredana.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în
principalele domenii de activitate. ”
Doamna secretar general jr. Catană Elena prezintă raportul de specialitate nr. 23 665/02.11.2020.
Propunerea domnului primar este de 4 comisii /5 membri.
Doamna consilier Brebene Marinela propune membrii P. S. D. în comisiile de specialitate. Domnul primar
ing. Ana Constantin Emilian propune reprezentanții P. N. L., U. S. R. și P. M. P. în comisiile de specialitate și
întreabă dacă aceștia sunt de acord?
Consilierii Locali spun că nu au obiecțiuni, motiv pentru care doamna consilier Brebene Marinela dă citire
comisiilor de specialitate după cum urmează:
I. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALĂ, BUGET, FINANȚE,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, ADMINISTRAREA SERVICIILOR FURNIZATE
CETĂȚENILOR:
1) Brebene Marinela
- președinte
2) Roșoiu Daniela Cerasela
- secretar
3) Trifu Marius Robertino
- membru
4) Butcă Dragoș
- membru
5) Chelu Răzvan Nicolae
- membru
Componența comisiei este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi.
II. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR
PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI, MONUMENTE ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ, AGRICULTURĂ:
1) Ianeț Constantin
- președinte
2) Gologan Loredana Giulia - secretar
3) Nițescu Alin Ștefan
- membru
4) Matei Liviu Augustin
- membru
5) Bădescu Gheorghe
- membru
Componența comisiei este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi.
III. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ACTIVITĂȚI SOCIAL - CULTURALE,
MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CULTE, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE:
1) Pleșa Emil
- președinte
2) Mateoiu Roxana
- secretar
3) Ionescu Marilena
- membru
4) Fermuș Andra Isaura
- membru
5) Foamete Radu Gabriel
- membru
Componența comisiei este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi.
IV. COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE
ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI, DISCIPLINĂ:
1) Sprinceană Eugen Dănuț
- președinte
2) Brebene Marinela
- secretar
3) Fermuș Andra Isaura
- membru
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4) Budoiu Ion
5) Trifu Marius Robertino

- membru
- membru

Componența comisiei este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi.
După aprobarea componenței comisiilor de specialitate comisiile s-au retras fiecare procedând la alegerea
președintelui și secretarului comisiei, întocmind procese verbale în acest sens. Astfel,
1. la comisia economică președinte este doamna consilier Brebene Marinela, secretar doamna consilier
Roșoiu Daniela - Cerasela;
2. la comisia de urbanism președinte este domnul consilier Ianeț Constantin, secretar doamna consilier
Gologan Giulia - Loredana;
3. la comisia socială președinte este domnul consilier Pleșa Emil, secretar doamna consilier Mateoiu
Roxana;
4. la comisia juridică președinte este domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț, secretar doamna consilier
Brebene Marinela.
Nu sunt discuții
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Pucioasa,
Judeţul Dâmbovița. ”
Doamna secretar general jr. Catană Elena prezintă referatul de compartimentului de specialitate. Precizează
că viceprimarul se alege cu votul secret al consilierilor locali în funcție, numărul de voturi necesar fiind majoritatea
absolută a consilierilor locali în funcție, adică 9.
Propune constituirea unei comisii de numărare a voturilor.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune pe doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela,
domnul consilier Foamete Radu Gabriel și pe doamna consilier Fermuș Andra - Isaura. Propunerea este supusă la
vot și este aprobată cu unanimitate de voturi. Pe funcții doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela - președinte,
domnul consilier Foamete Radu Gabriel - secretar și doamna consilier Fermuș Andra - Isaura - membru.
Doamna secretar general jr. Catană Elena - solicită să se stabilească și modalitatea de vot: da/nu sau se taie
cu linie persoana pe care nu dorești să o votezi. Consilierii locali au votat cea de a doua variantă - tăierea cu 1 linie.
Doamna secretar general jr. Catană Elena spune că trebuiesc făcute propuneri.
Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț propune din partea P. S. D. ca și candidat la funcția de
viceprimar pe domnul consilier Ianeț Constantin.
Domnul consilier Budoiu Ion - propune ca și candidat la funcția de viceprimar pe domnul consilier Butcă
Dragoș.
Se fac buletinele de vot pe care se trec numele celor 2 candidați. Se trece la vot.
După exprimarea votului, în ordine alfabetică, comisia de numărare procedează la deschiderea urnei în fața
consilierilor locali. Se trece la numărarea buletinelor de vot, rezultatul fiind în procesul verbal aflat la dosar.
Doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela - președintele comisiei de numărare prezintă rezultatul votului:
Domnul consilier Ianeț Constantin - 12 voturi „ PENTRU ” și 5 voturi „ ÎMPOTRIVĂ ”, deci viceprimarul
orașului Pucioasa este domnul consilier IANEȚ CONSTANTIN.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că luni la ora 1630 consilierii locali sunt convocați
în ședință extraordinară. Materialele vor fi puse astăzi pe tabletă.

Nu mai sunt alte discuții.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

Președinte de ședință,
PLEȘA EMIL

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Funcţia
Catană Elena
Secretarul general al oraşului Pucioasa
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Data
-

Semnătura
-

