
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

 

R O M Â N I A 
JUDETUL DÂMBOVITA 

 
P R I M A R U L 

ORAŞULUI PUCIOASA 
 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

 
    PUCIOASA - 18 AUGUST 2004 

 

       Nr. ______/___________         PRIVEŞTE: Convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în   
      şedinţă ordinară la data de 27.11.2008 

NOIEMBRIE 2008 
 
Primarul oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, B\d\u D\nu] 

  Având în vedere: 
 - prevederile art. 40, alin. (1) şi alin. (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 
republicat\; 
 În temeiul art. 68, alin. (1) [i art. 115 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu 
modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
 

D I S P U N E : 
  
ART. 1.  Se convoacă Consiliul Local al oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, în şedinţă ordinară 

la data de 27 noiembrie 2008, orele 1300, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Pucioasa, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezerv\ bugetar\ pe anul 2008. 
Iniţiator: Primar jr. B\d\u D\nu] 
Expunerea de motive nr. 20053 din 18.11.2008 a ini]iatorului. 
Raportul explicativ nr. 20054 din 18.11.2008 al Direc]iei economice. 
Prezint\: d-na. ec. S`rboiu Adriana - director economic `n cadrul Prim\riei ora[ului Pucioasa. 
Avizul comisiei economice. 
Prezintă : dl. consilier : Diaconescu Mihai - pre[edintele comisiei. 
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
Iniţiator: Primar jr. B\d\u D\nu] 
Expunerea de motive nr. 20055 din 18.11.2008 a ini]iatorului. 
Raportul explicativ nr. 20056 din 18.11.2008 al Direc]iei economice. 
Prezint\: d-na. ec. S`rboiu Adriana - director economic `n cadrul Prim\riei ora[ului Pucioasa. 
Avizul comisiei economice. 
Prezintă : dl. consilier : Diaconescu Mihai - pre[edintele comisiei. 
 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului institu]iilor publice finan]ate din venituri 

proprii [i subven]ii pentru anul 2008. 
Iniţiator: Primar jr. B\d\u D\nu] 
Expunerea de motive nr. 20051 din 18.11.2008 a ini]iatorului. 
Raportul explicativ nr. 20052 din 18.11.2008 al Direc]iei economice. 
Prezint\: d-na. ec. S`rboiu Adriana - director economic `n cadrul Prim\riei ora[ului Pucioasa. 
Avizul comisiei economice. 
Prezintă : dl. consilier : Diaconescu Mihai - pre[edintele comisiei. 
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4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuin]elor realizate `n cadrul programului de 

construc]ii de locuin]e pentru tineri, destinate `nchirierii. 
Iniţiator: Primar jr. B\d\u D\nu] 
Expunerea de motive nr. 20112 din 18.11.2008 a ini]iatorului. 
Referatul nr. 20113 din 18.11.2008 al Direc]iei tehnice. 
Prezint\: dl. ing. Hosszu Mihail - director tehnic `n cadrul Prim\riei ora[ului Pucioasa 
Avizul comisiei pentru `nv\]\mânt, s\n\tate, cultur\, sport, turism, protec]ie social\. 
Prezint\ : dl. consilier : P\duraru Victor - pre[edintele comisiei. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor pre]uri la produse proprii ale Serviciului public — 

Atelier prest\ri servicii pentru comunitate. 
Iniţiator: Primar jr. B\d\u D\nu] 
Expunerea de motive nr. 20276 din 20.11.2008 a ini]iatorului. 
Referatul nr. 20277 din 20.11.2008 al directorului Serviciului public — Atelier prest\ri servicii 

pentru comunitate. 
Prezint\: dl. sing. Sandu {tefan - directorul Serviciului public — Atelier prest\ri servicii pentru 

comunitate. 
Avizul comisiei economice. 
Prezintă : dl. consilier : Diaconescu Mihai - pre[edintele comisiei. 
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 14/20.01.2005 
Iniţiator: Primar jr. B\d\u D\nu] 
Expunerea de motive nr. ___________ din ___________.2008 a ini]iatorului. 
Referatul nr. nr. ___________ din ___________.2008 al Direc]iei tehnice. 
Prezint\: dl. ing. Hosszu Mihail - director tehnic `n cadrul Prim\riei ora[ului Pucioasa.   
Avizul comisiei economice [i al comisiei de urbanism. 
Prezintă : d-nii. consilieri : Diaconescu Mihai - pre[edintele comisiei economice [i B\descu 

Gheorghe  pre[edintele comisiei de urbanism.   
  
7. DIVERSE 
 
ART. 2. La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Pucioasa alături de  consilieri,  vor 

participa ca invitaţi următorii: 
  1. ec. Solomon Gabriela - şef serviciu taxe şi venituri locale; 
  2. ing. Hosszu Mihail  - şef birou tehnic şi urbanism; 
  3. ec S`rboiu Adriana - director  executiv; 
  4. jr. Sorescu Liliana  - [ef serviciu asisten]\ social\; 
  5. sing. Sandu {tefan - director Serviciul public — Atelier prest\ri servicii pentru comunitate. 
   

ART. 3. Dispoziţia va fi adusă la îndeplinire  de către viceprimar şi secretar şi va fi comunicată 
Institu]iei Prefectului jude]ului Dâmboviţa, conform legii, prin grija secretarului oraşului Pucioasa. 

 
      
 
 
 
 
 
 

            PRIMAR,                                                    VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                  SECRETAR, 
    jr. B|D|U  D|NU}                       jr. CATANĂ ELENA 


