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SECRETAR GENERAL
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 09.12.2021

cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa,
ședință ce s-a desfășurat la Centrul Cultural European Pucioasa

Au participat următorii consilieri:
1. Brebene Marinela
2. Butcă Dragoș
3. Chelu Răzvan - Niculae
4. Fermuș Andra - Isaura
5. Gologan Giulia - Loredana
6. Ianeț Constantin
7. Ionescu Marilena
8. Ivașcu Dragoș 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 locali: domnul consilier Bădescu Gheorghe, domnul consilier Budoiu
Ion, domnul consilier Foamete Radu Gabriel.

Ședința a fost deschisă de secretarul general al orașului Pucioasa - doamna jr. Catană Elena, care spune că
ședința de astăzi a fost convocată în bza Dispoziției Primarului nr. 942/08.12.2021 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.

Președinte de ședință este domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S. A. a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire bazin de înot
didactic și agrement, str. Liniștei, nr. 25 A, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița. ”

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 consilier Pleșa Emil președintele comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și anume
comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare. Precizează că acestă hotărâre va fi
depusă mâine la C.N.I.

Domnul consilier Matei Liviu - Augustin întrebă cine va administra acest bazin?
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că Primăria Pucioasa. Precizează că anul viitor va veni

în Consiliul Local cu o propunere de înființare a unei societăți comerciale care să administreze toate aceste
activități din proiectele europene sau pe CNI. În cazul proietelor finanțate pe C.N.I., este bine că putem încasa și
bani.
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Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de
Investiții „C.N.I.” S. A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
Construire bazin de înot didactic și agrement, str. Liniștei, nr. 25 A, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița și este
aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

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 2021. ”

Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comisiei economice și
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Doamna Pîntea Daniela - șef serviciu aministrație publică locală dă explicațiile necesare. Precizează că
acestă rectificare are la bază adresa A. J. F. P. Dâmbovița nr. 53 634/03.12.2021 pentru comunicarea Deciziei nr.
22/03.12.2021 a șefului A. J. F. P. Dâmbovița pentru influențele asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
municipiului București, prin care au fost repartizate unității noastre sume pentru plata asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare pe luna noiembrie care au termen de plată 12.12.2021, adresa
Spitalului Orășenesc Pucioasa nr. 724/06.12.2021 cu privire la justificarea rectificării bugetare pentru achitarea
drepturilor salariale pentru luna noiembrie 2021 la data de 15.12.2021.

Prin acestă rectificare, precizează doamna Pîntea Daniela - șef serviciu administrație publică locală,
Spitalul își asigură sumele de bani necesare pentru plata salariilor pe luna decembrie 2021.

Nu mai sunt discuții.
Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț - 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 2021 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,
SPRINCEANĂ EUGEN DĂNUȚ

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


