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SECRETAR GENERAL
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 29.06.2021 cu ocazia ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Pucioasa, ședință care s-a desfășurat în

sala de ședințe a Consiliului Local

Au participat următorii consilieri:
1. Brebene Marinela
2. Budoiu Ion
3. Butcă Dragoș
4. Chelu Răzvan - Niculae
5. Foamete Radu Gabriel
6. Gologan Giulia - Loredana
7. Ianeț Constantin
8. Ivașcu Drgoș Ion
9. Matei Liviu - Augustin
10. Mateoiu Roxana
11. Pleșa Emil
12. Roșoiu Daniela - Cerasela
13. Sprinceană Eugen Dănuț
14. Trifu Marius Robertino

Au fost absenți următorii consilieri: domnul consilier Bădescu Gheorghe, doamna consilier
Fermuș Andra - Isaura și doamna consilier Ionescu Marilena.

Ședința a fost deschisă de secretarul general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena
care spune că ședința extraordinară a Consiliului Local a fost convocată în baza dispoziției
primarului nr. 509/28.06.2021 și că din consultarea condicii de prezență rezultă 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.

Președinte de ședință este domnul consilier Foamete Radu Gabriel.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind modificarea și

completatrea Art. 1 din HCL nr.104/24.06.2021 privind „ Completarea activităților desfășurate pe
terenul în suprafață de 12 032 mp. situat în orașul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, punct Stație de
epurare, ce face obiectul contractului de concesiune nr.14782/03.07.2017 încheiat între Unitatea
Administrativ Teritorială Oraș Pucioasa și S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L.”. ”

Doamna inspector Neagu Daniela prezintă referatul nr. 13 922/28.06.2021 cu privire la
aprobarea completării activităților desfășurate pe terenul în suprafață de 12 032 mp. situat în
orașul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, punct Stație de epurare, ce face obiectul contractului de
concesiune nr. 14 782/03.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pucioasa
și S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L.
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Precizează că prin scrisoatrea nr. 287/25.06.2021 S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L.
solicită acordul Consiliului Local pentru utilizarea terenului în suprafață de 12 032 mp. și pentru
activități: cod CAEN 4 221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare de fluide.

Precizează că firma a depus o cerere care se află la dosar și un plan de afaceri, drept
urmare solicită completarea acestor activități.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că cei de la S.C. MOTRIS COMPANY
S.R.L. au observat că au omis în cererea analizată de Consiliul Local la ședința din 24.06.2021 să
scrie și acest CAEN, iar astăzi trebuie să depună răspuns la clarificările solicitate către POIM -
acordul Consiliului Local pentru implementarea proiectului pe terenul concesionat. Se va
renegocia redevența.

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.

Doamna secretar general jr. Catană Elena spune că ieri a avut o discuție cu domnul primar
legat de convocarea Consiliului Local, dacă este în interesul public sau în interes privat. Rămâne
în discuție dacă modificarea contractului este în interes public sau privat. Am citit clarificările și
nu știu cum s-a ajuns să se implementeze proiectul la Pucioasa. În ce constă acestă implementare
la Pucioasa. Acordul Consiliului Local trebuia solicitat înainte de depunerea cererii de finanțare.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este un câștig real pentru societate,
dar și pentru oraș.

Doamna secretar general jr. Catană Elena spune că este un mare câștig pentru societate, nu
știe și dacă pentru interesul local. Literatura de specialitate (prof. Budușan) precizează că
modificarea contractului se poate face în interes public și clauzele contractuale să nu fie
modificate esențial, ori la noi cam asta s-a întâmplat.

Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că la ședința următoare va informa
Consiliul Local dacă a avizat sau nu hotărârile Consiliului Local adoptate în ședințele din
24.06.2021 și 29.06.2021 cu privire la solicitările S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L.

În cazul în care nu le va semna, va depune în scris opinia sa motivată.
Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Foamete Radu Gabriel - președinte de ședință supune la vot proiectul de

hotărâre privind modificarea și completatrea Art. 1 din HCL nr.104/24.06.2021 privind
„ Completarea activităților desfășurate pe terenul în suprafață de 12 032 mp. situat în orașul
Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, punct Stație de epurare, ce face obiectul contractului de concesiune nr.
14 782/03.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pucioasa și S.C.
MOTRIS COMPANY S.R.L.” 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,
FOAMETE RADU GABRIEL

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


