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SECRETAR GENERAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 08.01.2021
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa,
Au participat următorii consilieri:
1. Brebene Marinela
2. Butcă Dragoș
3. Chelu Răzvan - Niculae
4. Fermuș Andra - Isaura
5. Ianeț Constantin
6. Ivașcu Drgoș Ion
7. Matei Liviu - Augustin
8. Mateoiu Roxana
9. Pleșa Emil
10. Sprinceană Eugen Dănuț
Au fost absenți următorii consilieri: domnul consilier Bădescu Gheorghe, domnul consilier Budoiu
Ion, domnul consilier Foamete Radu Gabriel, doamna consilier Gologan Giulia - Loredana, doamna
consilier Ionescu Marilena, doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela și domnul consilier Trifu Marius
Robertino.
Ședința a fost deschisă de secretarul general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena care
spune că ședința Consiliului Local de astăzi a fost convocată prin dispoziția primarului orașului Pucioasa
nr. 17/07.01.2021 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, având în vedere că domnul primar ing. Ana Constantin Emilian se află în concediu medical.
Domnul viceprimar Ianeț Constantin prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot, aceasta
fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru luna ianuarie 2021. ”
Având în vedere că la ședință este prezent domnul consilier Butcă Dragoș, fiind absenți domnii
consilieri Bădescu Gheorghe și Budoiu Ion, doamna secretar general precizează că ar putea îndeplini
acestă funcție domnul consilier Butcă Dragoș.
Propunerea este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de
angajament ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru acțiuni multianuale, 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 ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare. Precizează că pe data de 31.12.2020 s-a
semnat contractul de finanțare pentru Grădinița nr. 3 - Eficientizarea energetică a Grădiniței cu program
Prelungit „ Micul Prinț ” Cod SMIS 137375 și faptul că în cel mai scurt timp trebuie încheiate contracte
de servicii (informare, publicitate, audit financiar, managementul proiectului) propune aprobarea listei
creditelor de angajament pe perioada 2021 - 2023 cu suma de 5.888.484,34 lei, inclusiv TVA, din care în
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2021 - 260.887,67 lei, inclusiv TVA, 2022 - 2.467.170,57 lei, inclusiv TVA și în 2023 - 3.160.426,10 lei,
inclusiv TVA.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Butcă Dragoș - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea creditelor de angajament ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru acțiuni multianuale,
conform Anexei nr. 1 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Nu mai sunt alte discuții .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

Președinte de ședință,
BUTCĂ DRAGOȘ
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Întocmit
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Funcţia
Catană Elena
Secretarul general al oraşului Pucioasa
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