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 09.11.2020
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
ședință care s-a desfășurat la Centrul Cultural European
Au participat următorii consilieri locali după cum urmează:
1. Bădescu Gheorghe
2. Brebene Marinela
3. Budoiu Ion
4. Chelu Răzvan - Niculae
5. Foamete Radu Gabriel
6. Fermuș Andra - Isaura
7. Gologan Giulia - Loredana
8. Ionescu Marilena
9. Ianeț Constantin
10. Matei Liviu - Augustin
11. Mateoiu Roxana
12. Pleșa Emil
13. Roșoiu Daniela - Cerasela
14. Sprinceană Eugen Dănuț
15. Trifu Marius Robertino,

A fost absent domnul consilier local Butcă Dragoș, iar un post de consilier local este vacant ca
urmare a demisiei domnului Nițescu Ștefan - Alin.
Ședința a fost deschisă de secretarul general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena care
spune că ședința de astăzi a fost convocată în baza dispoziției primarului orașului Pucioasa
nr.865/09.11.2020 și că din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile
cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și-l 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 unanimitate de voturi.
Președinte de ședință este domnul consilier Pleșa Emil.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local al orașului Pucioasa în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza U. A. T. Orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2020 - 2021. ”
Domnul consilier Pleșa Emil președintele comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna ing. Dinu Anca Georgeta prezintă referatul compartimentului de specialitate
nr.24056/05.11.2020.
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că trebuie făcute propuneri, iar potrivit legii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local, fiind vorba de persoane, desemnarea acestora se face prin vot secret.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune reprezentanții Consiliului Local pentru
fiecare unitate de învățământ, după cum urmează:
1. Colegiul Național „ Nicolae Titulescu ” Pucioasa
1. domnul consilier Trifu Mariuls Robertino;
2. domnul consilier Budoiu Ion;
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2. Liceul Tehnologic Pucioasa
3. Școala Gimnazială „ Mihai Viteazul ” Pucioasa
4. Școala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa

1. doamna consilier Brebene Marinela;
2. doamna consilier Gologan Giulia Loredana;
1. domnul consilier Matei Liviu Augustin;
2. domnul consilier Chelu Răzvan;
1. doamna consilier Mateoiu Roxana;
2. doamna consilier Iopnescu Marilena;
1. doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela;
1. domnul consilier Foamete Radu Gabriel;
1. domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț.

5. Grădinița „ Prichindel ” Pucioasa
6. Grădinița nr. 2 cu program prelungit Pucioasa
7. Clubul Copiilor „ Nicolae Mateescu ” Pucioasa
Nu sunt alte propuneri
Doamna secretar general jr. Catană Elena solicită desemnarea unei comisii de numărare a voturilor.
Se desemnează comisia formată din doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela - președinte,
domnul consilier Foamete Radu Gabriel - membru și doamna consilier Fermuș Andra - Isaura - secretar.
Doamna secretar general jr. Catană Elena solicită să se stabilească modalitatea de vot: fie da/nu
(da în dreptul celui pe care-l votați; nu în dreptul celui pe care nu-l votați) sau tăierea cu o linie a
persoanei pe care nu doriți să o votați, rămânând pe buletinul de vot persoana pe care o votați.
Se alege de către consilierii locali cea de a doua modalitate: tăierea cu o linie.
Se trece la vot, rezultatul fiind 15 voturi „ PENTRU ” fiecare propunere, niciun vot
„ÎMPOTRIVĂ”, conform procesului verbal aflat la dosar, întocmit de comisia de numărare, deci
reprezentanții Consiliului Local în Consiliile de Administrație sunt:
1. La Colegiul Național „ Nicolae Titulescu ” Pucioasa
1. domnul consilier Trifu Mariuls Robertino;
2. domnul consilier Budoiu Ion;
2. La Liceul Tehnologic Pucioasa
1. doamna consilier Brebene Marinela;
2. doamna consilier Gologan Giulia Loredana;
3. La Școala Gimnazială „ Mihai Viteazul ” Pucioasa
1. domnul consilier Matei Liviu Augustin;
2. domnul consilier Chelu Răzvan;
4. La Școala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa 1. doamna consilier Mateoiu Roxana;
2. doamna consilier Iopnescu Marilena;
5. La Grădinița „ Prichindel ” Pucioasa
1. doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela;
6. La Grădinița nr. 2 cu program prelungit Pucioasa
1. domnul consilier Foamete Radu Gabriel;
7. La Clubul Copiilor „ Nicolae Mateescu ” Pucioasa
1. domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local al orașului Pucioasa în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din
unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza U. A. T. Orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2020 2021. ”
Domnul consilier Pleșa Emil președintele comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată
Doamna ing. Dinu Anca Georgeta prezintă referatul compartimentului de specialitate
nr.24066/05.11.2020.
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că trebuie făcute propuneri, iar potrivit legii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local, fiind vorba de persoane, desemnarea acestora se face prin vot secret.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune reprezentanții Consiliului Local pentru
fiecare unitate de învățământ, după cum urmează:
1. Colegiul Național „ Nicolae Titulescu ” Pucioasa
- doamna consilier Brebene Marinela;
2. Liceul Tehnologic Pucioasa
- domnul consilier Trifu Mariuls Robertino;
3. Școala Gimnazială „ Mihai Viteazul ” Pucioasa
- doamna consilier Gologan Giulia Loredana;
4. Școala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa
- domnul consilier Budoiu Ion;
5. Grădinița „ Prichindel ” Pucioasa
- doamna consilier Fermuș Andra - Isaura;
6. Grădinița nr. 2 cu program prelungit Pucioasa
- domnul consilier Butcă Dragoș;
7. Clubul Copiilor „ Nicolae Mateescu ” Pucioasa
- domnul consilier Ianeț Constantin.
Nu sunt alte propuneri
Doamna secretar general jr. Catană Elena solicită desemnarea unei comisii de numărare a voturilor.
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Se desemnează comisia formată din doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela - președinte,
domnul consilier Foamete Radu Gabriel - membru și doamna consilier Fermuș Andra - Isaura - secretar.
Doamna secretar general jr. Catană Elena solicită să se stabilească modalitatea de vot: fie da/nu
(da în dreptul celui pe care-l votați; nu în dreptul celui pe care nu-l votați) sau tăierea cu o linie a
persoanei pe care nu doriți să o votați, rămânând pe buletinul de vot persoana pe care o votați.
Se alege de către consilierii locali cea de a doua modalitate: tăierea cu o linie.
Se trece la vot, rezultatul fiind 15 voturi „ PENTRU ” fiecare propunere, niciun vot
„ÎMPOTRIVĂ”, conform procesului verbal aflat la dosar, întocmit de comisia de numărare, deci
reprezentanții Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) sunt:
1. La Colegiul Național „ Nicolae Titulescu ” Pucioasa
- doamna consilier Brebene Marinela;
2. La Liceul Tehnologic Pucioasa
- domnul consilier Trifu Mariuls Robertino;
3. La Școala Gimnazială „ Mihai Viteazul ” Pucioasa
- doamna consilier Gologan Giulia Loredana;
4. La Școala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa - domnul consilier Budoiu Ion;
5. La Grădinița „ Prichindel ” Pucioasa
- doamna consilier Fermuș Andra - Isaura;
6. La Grădinița nr. 2 cu program prelungit Pucioasa
- domnul consilier Butcă Dragoș;
7. La Clubul Copiilor „ Nicolae Mateescu ” Pucioasa
- domnul consilier Ianeț Constantin.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local al orașului Pucioasa, precum și a membrilor supleanți în consiliul de administrație al
Spitalului Orășenesc Pucioasa. ”
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comisiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna ing. Dinu Anca Georgeta prezintă referatul compartimentului de specialitate
nr.24068/05.11.2020.
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că trebuie făcute propuneri, iar potrivit legii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local, fiind vorba de persoane, desemnarea acestora se face prin vot secret.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune reprezentanții Consiliului Local, după cum
urmează:
1. Doamna consilier Brebene Marinela
- reprezentant;
2. Doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela
- reprezentant;
3. Domnul consilier Pleșa Emil
- membru supleant;
4. Doamna consilier Fermuș Andra - Isaura
- membru supleant.
Nu sunt alte propuneri
Doamna secretar general jr. Catană Elena solicită desemnarea unei comisii de numărare a voturilor.
Se desemnează comisia formată din doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela - președinte,
domnul consilier Foamete Radu Gabriel - membru și doamna consilier Fermuș Andra - Isaura - secretar.
Doamna secretar general jr. Catană Elena solicită să se stabilească modalitatea de vot: fie da/nu
(da în dreptul celui pe care-l votați; nu în dreptul celui pe care nu-l votați) sau tăierea cu o linie a
persoanei pe care nu doriți să o votați, rămânând pe buletinul de vot persoana pe care o votați.
Se alege de către consilierii locali cea de a doua modalitate: tăierea cu o linie.
Se trece la vot, rezultatul fiind 15 voturi „ PENTRU ” fiecare propunere, niciun vot
„ÎMPOTRIVĂ”, conform procesului verbal aflat la dosar, întocmit de comisia de numărare, deci
reprezentanții Consiliului Local al orașului Pucioasa și membriii supleanți în consiliul de administrație al
Spitalului Orășenesc Pucioasa sunt:
1. Doamna consilier Brebene Marinela
- reprezentant;
2. Doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela
- reprezentant;
3. Domnul consilier Pleșa Emil
- membru supleant;
4. Doamna consilier Fermuș Andra - Isaura
- membru supleant.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local nr.121/27.08.2020 referitor la stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual din cadrul
familiei ocupaționale „ Administrație ” din aparatul propriu al primarului orașului Pucioasa (și serviciile
publice), începând cu data de 04.09.2020. ”
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comisiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț președintele comisiei juridice prezintă avizul comisiei
juridice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că acestă hotărâre a fost apreciată ca
nelegală de către Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița, ne-au acționat în instanță, motiv pentru care
propune revocarea ei.
Domnul consilier Budoiu Ion spune că se va abține pentru că nu a votat nici pentru adoptarea ei și
ar trebui cei care au votat să răspundă, în condițiile în care li s-a precizat de către doamna secretar general
că este nelegală. Solicită ca fiecare să prezinte raportul de activitate în care să precizeze ce a votat și ce nu.
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că acest lucru este obligatoriu: adică fiecare
consilier local și președinții comisiilor de specialitate au obligația să prezinte un raport de activitate,
raport ce va fi făcut public prin grija secretarului general al U. A. T. Orașul Pucioasa.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Pleșa Emil - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.121/27.08.2020 referitor la stabilirea salariului de bază pentru
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „ Administrație ” din aparatul propriu al
primarului orașului Pucioasa (și serviciile publice), începând cu data de 04.09.2020 și este aprobat cu 14
voturi „ PENTRU ”, o „ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: „ 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, modificat prin HCL nr. 65/28.04.2020, HCL nr.
79/28.05.2020, HCL nr.100/17.07.2020, HCL nr. 113/14.08.2020, HCL nr. 138/13.10.2020 și HCL nr.
151/22.10.2020, conform Anexei nr. 1. ”
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comisiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț președintele comisiei juridice prezintă avizul comisiei
juridice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Ianeț Constantin președintele comisiei de urbanism prezintă avizul comisiei de
urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că se propune completarea listei de
investiții cu 2 obiective:
1. investiția Instalație de date și de internet cartier Maluri, orașul Pucioasa în valoare de 65.000 lei,
investiție care va rezolva accesul copiilor care locuiesc în cartierul Maluri la învățământul on-line;
2. elaborare studiu geotehnic MASTER PLAN TURISM „ Refacerea zonei de agrement și
construire bază de tratament și valorifiacarea apei sulfuroase existente în zonă, pe dealul Moțăianca și în
zona „ La sursă ” orașul Pucioasa ”, în valoare de 100.000 lei.
Acesta este motivul pentru care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
20/19.02.2020 pentru aprobarea creditelor de angajament, conform Anexei 1.
Alte discuții nu mai sunt.
Domnul consilier Pleșa Emil - președinte de ședință supune la vot proiectul 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, modificat prin HCL nr.
65/28.04.2020, HCL nr. 79/28.05.2020, HCL nr.100/17.07.2020, HCL nr. 113/14.08.2020, HCL nr.
138/13.10.2020 și HCL nr. 151/22.10.2020, conform Anexei nr. 1 și este aprobat cu unanimitate de voturi
în forma prezentată.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului NIȚESCU ȘTEFAN - ALIN. ”
Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț președintele comisiei juridice prezintă avizul comisiei
juridice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna secretar general jr. Catană Elena spune că domnul Nițescu Ștefan - Alin și-a prezentat
demisia din funcția de consilier local, iar Consiliul Local trebuie să ia act și să declare locul vacant.
Hotărârea adoptată de Consiliul Local, împreună cu documentele prevăzute la art. 114 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (cazier, CI, declarație de nerenunțare a supleantului,
confirmare de la partid) va fi înaintată Judecătoriei Pucioasa pentru validarea supleantului.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că domnul Nițescu Alin Ștefan și-a dat
demisia din funcția de consilier local și din 09.11.2020 este administrator public al orașului Pucioasa.
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Domnul consilier Budoiu Ion întrebă dacă nu trebuia să aprobe Consiliul Local condițiile, acum 4
ani a aprobat!?
Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că acum 4 ani Consiliul Local a aprobat
criteriile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care se înscriu la concursul de ocupare
a postului de administrator public, acum legislația s-a modificat, iar angajarea administratorului public se
face, la fel ca și în cazul consilierului personal, fără concurs.
Nu mai sunt 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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