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SECRETAR GENERAL
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 28.09.2021 cu ocazia ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Pucioasa, ședință care s-a desfășurat la

Centruil Cultural European

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

Au fost absenți următorii consilieri locali: domnul consilier Bădescu Gheorghe, domnul
consilier Butcă Dragoș, doamna consilier Fermuș Andra - Isaura, doamna consilier Ionescu
Marilena, domnul consilier Ivașcu Drgoș Ion și doamna consilier Roșoiu Daniela - Cerasela.

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. 704/27.09.2021 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.

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.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință pentru 28 septembrie 2021 și pentru luna octombrie 2021. ”

Doamna secretar general jr. Catană Elena spune că doamna Ionescu Marilena - care a fost
aleasă președinte pentru luna septembrie este absentă astăzi, motiv pentru care este necesar să
alegem un președinte pentru ședința de astăzi și pentru luna octombrie. Propunerea de președinte
de ședință este domnul consilier Ianeț Constantin.

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 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 pe anul 2021. ”
Doamna Pîntea Daniela - șef serviciu administrație locală dă explicațiile necesare.

Precizează că se propune majorarea fondului de rezervă, conform art. 36, alin. (2) din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale. De asemenea propune rectificarea bugetului local cu
suma de 810 mii lei la venituri, din care 719 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit, 38

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



2

mii lei din impozite și taxe pe proprietate și 53 mii lei subvenții de la bugetul local și la cheltuieli
tot 810 mii leidin care 480 mii lei - cap. 51.02 - autorități publice și acțiuni externe, cap. 54.02 -
Alte servicii publice generale + 426 mii lei; cap. 55.02 - tranzacții privind datoria publică și
impozit - 20 mii lei; cap. 61.02 - ordine publică și siguranță națională + 65 mii lei, cap. 65.02 -
Învățământ - 70 mii lei, cap. 66.02 - Sănătate - 53 mii lei, cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie -
50 mii lei, cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare - 159 mii lei, cap. 74.02 - protecția
mediului + 100 mii lei, cap. 84.02 - Transporturi - 15 mii lei.

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.
Domnul consilier Ianeț Constantin - președinte de ședință supune la vot proiectul de

hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și este aprobat cu unanimitate de voturi
în forma prezentată.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Anexei nr. 1 la HCL nr. 54/20.04.2021, modificată prin HCL nr. 102/24.06.2021, HCL
nr. 119/29.07.2021 și HCL nr. 143/23.09.2021 privind aprobarea creditelor de angajament ale
bugetului de venituri și cheltuieli pentru acțiuni multianuale 2021 - 2023, 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 spune că se propune completarea listei pe
anul 2022 cu obiectivele cuprinse la credite de angajament și anume: măsuri/activitățide tip soft
privind resursele umane din grupurile țintă vizate pe proiectele depose POR 2014 - 2020, axa 13 -
40.000 lei, studiu de impact MASTERPLAN TURISM - 55 000 lei și achiziție teren în vederea
amenajării unui drum de acces spre cimitirul Parohia 2 Pucioasa - 25.000 lei.

Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Ianeț Constantin - președinte de ședință supune la vot proiectul de

hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 54/20.04.2021, modificată prin
HCL nr. 102/24.06.2021, HCL nr. 119/29.07.2021 și HCL nr. 143/23.09.2021 privind aprobarea
creditelor de angajament ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru acțiuni multianuale 2021 -
2023, 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,
IANEȚ CONSTANTIN

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


