UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA
Str. Fântânelor, Nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
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SECRETAR GENERAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 03.12.2020
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
ședință care a avut loc la Centrul Cultural European
Au participat următorii consilieri locali după cum urmează:
1. Brebene Marinela
2. Budoiu Ion
3. Butcă Dragoș
4. Foamete Radu Gabriel
5. Gologan Giulia - Loredana
6. Ianeț Constantin
7. Ionescu Marilena
8. Ivașcu Drgoș Ion
9. Mateoiu Roxana
10. Pleșa Emil
11. Roșoiu Daniela - Cerasela
12. Sprinceană Eugen Dănuț
13. Trifu Marius Robertino,

Au fost absenți următorii consilieri: domnul consilier Bădescu Gheorghe, doamna consilier
Fermuș Andra - Isaura, domnul consilier Chelu Răzvan - Niculae și domnul consilier Matei Liviu Augustin.
Ședința a fost deschisă de secretarul general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena care
spune că ședința extraordinară de astăzi a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr.968/03.12.2020
și că din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru
desfășurarea ședinței și-l roagă pe domnul viceprimar Ianeț Constantin să prezinte ordinea de zi.
Domnul viceprimar Ianeț Constantin prezintă ordinea de zi și o supune la vot, aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Pentru că domnul Bădescu Gheorghe - consilier local care, potrivit Regulamentului de Organizare
și Funcționare al Consiliului Local trebuia să îndeplineasă funcția de președinte de ședință nu este prezent,
domnul primar ing. Ana Constantin Emilian a inițiat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui
de ședință. Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare, următorul consilier în ordine alfabetică
- doamna Brebene Marinela ar trebui să îndeplinească acestă funcție.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru luna decembrie 2020. ”
Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț președintele comisiei juridice prezintă avizul comisiei
juridice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Propunerea ca doamna consilier Brebene Marinela să fie președinte de ședință este supusă la vot și
este aprobată cu unanimitate de 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 ec. Solomon Gabriela prezintă referatul nr. 25 992/02.12.2020 al biroului buget-contabilitate.
Precizează că s-a depășit bugetul local, motiv pentru care s-au putut cuprinde bani pentru cheltuieli de personal
necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului din Primăria Pucioasa, respectiv pentru Centrul
Cultural European, cu precizarea că nu sunt cuprinse contribuțiile către stat.
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De asemenea, bugetul a fost majorat și cu suma de 85 mii lei pentru finanțarea contractului de finanțare nr.
1 371/11.06.2019 privind „ Dotare Școala Gimnazială Mihai Viteazul din localitatea Pucioasa, județul Dâmbovița ”,
potrivit referatului nr. 25 996/02.11.2020 întocmit de consilier primar Nicolae Virginia Mihaela.
Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comisiei economice și
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nu mai sunt discuții.
Doamna consilier Brebene Marinela - 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.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului
de Jandarmi Județean „ Mircea cel Bătrân ” Dâmbovița a unui spațiu în suprafață de 30 mp. compus din două
încăperi situate în incinta Primăriei orașului Pucioasa corpul „ C ” alături de Sediul Poliției Comunitare a orașului
Pucioasa. ”
Doamna jr. Neagu Daniela prezintă referatul nr. 26 075/02.12.2020. Precizează că încheierea contractului
se face având în vedere cererea Inspectoratului de Jandarmi Județean „ Mircea cel Bătrân ” Dâmbovița
nr. 25 62 706/20.11.2020 înregistrată la sediul U. A. T. Orașul Pucioasa sub nr. 25 494/23.11.2020 prin care
solicită prelungirea contractului de comodat nr. 4 806/01.03.2020 sau încheierea unui nou contract. Precizează că
acest contract nu poate fi prelungit, deoarece a expirat la 01.11.2020, motiv pentru care propune încheierea unui
nou contract pentru o perioadă de 3 luni, începând cu 01.12.2020, cu posibilitate de prelungire numai cu acordul
părților, prin act adițional semnat de ambele părți.
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.

Nu mai sunt discuții.
Doamna consilier Brebene Marinela - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
darea în folosință gratuită Inspectoratului de Jandarmi Județean „ Mircea cel Bătrân ” Dâmbovița a unui spațiu în
suprafață de 30 mp. compus din două încăperi situate în incinta Primăriei orașului Pucioasa corpul „ C ” alături de
Sediul Poliției Comunitare a orașului Pucioasa și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Nu mai sunt discuții.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

Președinte de ședință,
BREBENE MARINELA

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Funcţia
Catană Elena
Secretarul general al oraşului Pucioasa
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