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PROCES - VERBAL 
`ncheiat ast\zi 25.10.2012 

cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa 
  
 Au participat  urm\torii consilieri: 
   

1. Ana Maria 
2. Ancuţa Adriana 
3. Avanu Cristian Mihail 
4. Barbu Adrian 
5. Bădescu Gheorghe 
6. Burlan Filoftia 
7. Butcă Dragoş 
8. Cîrstoiu Mihail 
9. Foamete Radu Gabriel 
10. Gorgon Gheorghe Cosmin 
11. Grosu Gabriel Mihail 
12. Iordănescu Victoria 
13. Mădăran Constantin 
14. Mircea Daniela Elena 
15. Pop Aurel 
16. Popa Constantin Tiberiu 
17. Veveriţă Gheorghe Ion 

 
  {edin]a a fost deschis\ de secretarul ora[ului Pucioasa doamna jr. Catan\ Elena, care spune c\ din 
consultarea  condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru def\[urarea [edin]ei 
[i-l roag\ pe domnul primar  s\ prezinte ordinea de zi. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, aceasta fiind aprobat\ cu 
unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 
 Doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare 
din data de 27.09.2012, acesta fiind aprobat  cu 16 voturi  „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” a domnului consilier 
Pop Aurel care nu a fost prezent la [edin]\. 

 Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bădescu Gheorghe. 
 Având `n vedere c\ la [edin]a de Consiliu Local sunt prezen]i diver[i cet\]eni, care au probleme legate de 
[edin]\ propune s\ se `nceap\ cu ace[tia. 
 Este vorba despre dl. Zodia[u, care a fost arestat [i care solicit\ ca restan]a la chirie pe care o are de achitat 
s\ fie ree[alonat\ pe mai multe luni. 
 Doamna secretar jr. Catan\ Elena `l `ntreab\ când a depus cerere la Prim\rie? 
 Domnul Zodia[u spune c\ pe data de 23.10.2012. 
 Domnul Maier - [ef Poli]ia Local\ spune c\ a f\cut notific\ri la to]i cei care nu respect\ Regulamentul [i 
care au datorii. Aceasta este [i situa]ia domnului Zodia[u. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se creaz\ multe probleme de acest gen, trebuie v\zut Codul de 
procedur\ fiscal\, s\ afl\m temeiul de drept pentru rezolvare. I se va face un r\spuns la cerere. 
 Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ la dosarul de [edin]\ exist\ informarea nr. 21757/17.10.2012 a 
Serviciului Administra]ie Local\ - compartiment fond locativ, `n sal\ fiind prezent\ doamna Enache Valentina 
Elena c\reia `i d\ cuvântul. 
 Aceasta spune c\ de o lun\ locuiesc la ANL Stadion, `n apartamentul ce a fost repartizat lui Ghinea 
Lauren]iu, deoarece locuiau cu tat\l s\u care este foarte bolnav, având mai multe accidente vasculare. Spune c\ este 
divor]at\ [i are [i un copil. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ este unul din cazurile de atribuire a locuin]elor ANL, f\r\ 
acordul Consiliului Local. A fost f\cut\ o inventariere a celor care nu locuiesc, ca procedur\ trebuie s\-i evacu\m [i 
s\ ne predea locuin]a [i s\ fie repartizat\ de Consiliul Local conform listei sau dac\ Consiliul Local consider\ [i 
peste list\. 
 Doamna Enache spune c\ are dosarul de ANL - cerere ANL de 3 ani, a fost de mai multe ori `n audien]\ la 
domnul primar [i acum nu are locuin]\, nu are unde s\ se duc\, tat\l s\u fiind bolnav, cu multiple leziuni [i care au 
nevoie de lini[te. 
 Spune c\ nu are unde s\ se duc\, pentru c\ mai are [i un copil. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ locuie[te acolo nelegal, f\r\ acordul Consiliului Local. Este o 
list\ `n a[teptare, sunt oameni care se g\sesc pe acest\ list\ [i care a[teapt\ r\spuns. 
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 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ i-a explicat mai devreme c\ dl. Ghinea trebuie s\ vin\ [i s\ 
predea locuin]a. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ cât `i d\dea chirie. 
 Doamna Enache spune c\  nu-i pl\tea chirie. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ executivul va prezenta aceast\ locuin]\ pentru reparti]ie 
Consiliului Local [i acesta va hot\r`. 
 Domnul consilier  Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ nefiind singurul caz, propun s\ li se acorde un termen 
de gra]ie de 6 luni dup\ care s\ fie evacua]i, având `n vedere c\ vine [i iarna. 
 Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ noi am solicitat evacuarea acesteia. 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail spune c\ sunt foarte multe sesiz\ri de genul celei prezentate aici. 

 Domnul consilier Pop Aurel spune c\ este de acord cu domnul consilier  Veveriţă Gheorghe Ion, având `n 
vedere c\ vine iarna. O hot\râre a Consiliului Local se poate revoca. 
 Doamna Enache este pe lista ANL la nr. 45. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ trebuie s\ li se acorde o perioad\ de gra]ie, dar pân\ va intra 
`n legalitate.  
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail spune c\ este greu s\ intre `n legalitate, pozi]ia 45 fiind foarte 
departe. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ vom merge `n continuare cu porocedura [i vom supune 
Consiliului Local aceast\ locuin]\ pentru repartizare [i pute]i s\-i repartiza]i locuin]a chiar locatarilor. 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail `ntreab\ ce fac ceilal]i 45? 
 Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ceilal]i 44 ni-i punem `n cap?! 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ vom veni cu aceast\ locuin]\ pentru reparti]ie. 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale spune c\ a readus `n discu]ie 
aceast\ situa]ie, spune c\ nu-[i asum\ r\spunderea pentru c\ este posibil ca `n fa]a doamnei Enache s\ fie atât 44 cu 
o situa]ie mai grea decât a ei, nu [tiu pân\ nu analiz\m aceste cereri. 
 Exist\ ni[te criterii, ni[te cereri, dar este dreptul fiec\rui s\ cear\. ~nc\lc\m ceea ce am solicitat repetat `n 
Consiliul Local s\-i evacu\m pe cei care locuiesc ilegal. 
 Domnul consilier Butcă Dragoş spune c\, Consiliul Local a luat la cuno[tin]\ de problema doamnei Enache 
[i ulterior aceasta va primi r\spuns la cererea scris\, procedura legal\ presupune `ns\, evacuarea celor care locuiesc 
ilegal. 
 Doamna Chiva ridic\ problema sc\rilor de la {coala nr. 1. Spune c\ are un copil - elev `n clasa a V - a la 
{coala general\ nr. 1, cu handicap locomotor [i este foarte greu s\ urce la etaj pentru el sc\rile fiind incomode, greu 
accesibile. Dl. director a `ncercat s\-i ajute. Solicit\ s\ fie mutat\ clasa la parter. 
 Dl. director `ntreab\ dac\ a f\cut scris la conducerea [colii? 
 R\spunsul este nu, dar a discutat verbal cu dl. director. 

 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor aferen]i 
execu]iei bugetului local al ora[ului Pucioasa `ncheiate la 30.09.2012 (conform Ordinului Ministerului de Finan]e 
nr. 244/2651/2010). ” 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Nu sunt discu]ii. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor aferen]i execu]iei bugetului local al ora[ului Pucioasa `ncheiate la 30.09.2012 (conform 
Ordinului Ministerului de Finan]e nr. 244/2651/2010) [i acesta este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i o 
„AB}INERE” - domnul consilier Pop Aurel. 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sus]inerii financiare a 
deplas\rii la Istanbul a forma]iei de dansuri „ Junii Valahi ” [i a unei delega]ii din partea U. A. T. Ora[ Pucioasa. ” 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Nu sunt discu]ii. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea sus]inerii financiare a deplas\rii la Istanbul a forma]iei de dansuri „ Junii Valahi ” [i a unei delega]ii din 
partea U. A. T. Ora[ Pucioasa [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
institu]iilor publice finan]ate din venituri proprii [i subven]ii. ” 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Nu sunt discu]ii. 
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 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului institu]iilor publice finan]ate din venituri proprii [i subven]ii [i acesta este aprobat  cu 
unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2012. ” 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier  Pop Aurel spune c\ `n proiect se acord\ mul]i bani pentru monument. Nu s-a pus acolo o 
plachet\ cu cine execut\ lucrarea, de ce nu s-a f\cut `n totalitate, nu s-a f\cut nimic din ceea ce s-a spus cu 2 [edin]e 
`n urm\. De ce nu s-a respectat culoarea acea marmur\ neagr\, de ce nu a fost `ntrebat [i Consiliul Local ? 
 Dl. Hosszu Mihail - [ef birou urbanism spune c\ acest monument a fost realizat de dl. Brezeanu. Acesta a 
decis c\ aceasta este culoarea [i marmura cea mai potrivit\ pentru acest monument. 
 Domnul consilier  Pop Aurel spune c\ monumentul nu mai este al artistului, este al Consiliului Local. 
 Dl. Hosszu Mihail spune c\ s-a impus consolidarea monumentului, deoarece acesta a suferit avarii la 
cutremurul din 2006. 
 Domnul consilier  Pop Aurel `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu gardul de la parc [i `ntreab\ cum vede dl. primar 
`nchiderea acestei perspective `n ora[ul Pucioasa? 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ „ este transparent totul ”. 
 Domnul consilier  Pop Aurel spune c\ se vede mizeria din gr\dina oamenilor. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ interven]ia pe Valea Neagr\ nu s-a finalizat pentru c\ nu avem 
baniu, dar la terminarea lucr\rii o s\ fie frumos. 
 Domnul consilier  Pop Aurel `ntreab\ dac\ `[i aduce aminte de dânsul când era consilier local? 
 Domnul consilier  Pop Aurel spune c\ ar dori s\ nu-l mai deranjeze mizeriile oamenilor din curte. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ noi trebuie s\-i determin\m s\ fac\ cur\]enie.  
 Domnul consilier  Pop Aurel spune c\ `nainte de a fi primar, s-a angajat c\ acea conduct\ care arat\ r\u va 
fi mascat\ printr-un gard viu, ceea ce nu s-a `ntâmplat. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ anul urm\tor se va `ntocmi un proiect care va prezenta ora[ul 
sub o form\ peisagistic\ de la A la Z. Acum suntem `n situa]ia de a scormoni tot ora[ul. 
 Domnul consilier  Pop Aurel `ntreab\ cine se face vinovat de aceste lucruri? 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\, chiar dânsul este unul dintre vinova]i. 
 Domnul consilier  Pop Aurel spune c\ lucr\rile se fac, se stric\, se fac din nou [i tot a[a. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\, orice control vine `n instan]\ de vin\ este primarul. Sunt 3 
proiecte, cu firme diferite, cu lucr\ri diferite. Sunt [i situa]ii pe care nu le putem controla, sunt chestiuni tehnice 
care nu sunt compatibile unele cu altele. 
 Domnul consilier  Pop Aurel `ntreab\ dac\ s-au folosit bani suplimentari? 
 R\spunsul este nu, nu sunt al]i bani suplimentari. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ solicit\ s\ se ia cuvântul pe materialele de pe 

ordinea de zi, apoi supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 [i acesta 
este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente 
nevetei cadrelor didactice. ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ pentru [edin]a urm\toare va ini]ia proiectul de hot\râre pentru 
uniformizarea la nivelul unui abonament. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cheltuielilor aferente nevetei cadrelor didactice [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma 
prezentat\. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind transformarea postului ocupat 
de func]ionarul public Constantinescu Eduard - poli]ist local, ca urmare a promov\rii `n clas\. ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume 
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Nu sunt discu]ii. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
transformarea postului ocupat de func]ionarul public Constantinescu Eduard - poli]ist local, ca urmare a promov\rii 
`n clas\ [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 
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Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind `nfiin]area unui post contractual 
de execu]ie de asistent medical [i suplimentarea organigramei compartimentului de asisten]\ social\ `n unit\]ile de 
`nv\]\mânt preuniversitar. ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume 
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Nu sunt discu]ii. 
Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

`nfiin]area unui post contractual de execu]ie de asistent medical [i suplimentarea organigramei compartimentului de 
asisten]\ social\ `n unit\]ile de `nv\]\mânt preuniversitar [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma 
prezentat\. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind atribuirea `n folosin]\ gratuit\ 
pe durata existen]ei locuin]ei a suprafe]ei de 295 m2 CC - teren situat `n str. Zorele, lotul nr. 2, tarla 60, p 3138, nr. 
cadastral 71023 `n vederea construirii unei locuin]e proprietate personal\ domnului Fâ[ie Vasile - Drago[. ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisieide urbanism prezint\ avizul comisiei de 
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Nu sunt discu]ii. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
atribuirea `n folosin]\ gratuit\ pe durata existen]ei locuin]ei a suprafe]ei de 295 m2 CC - teren situat `n str. Zorele, 
lotul nr. 2, tarla 60, p 3138, nr. cadastral 71023 `n vederea construirii unei locuin]e proprietate personal\ domnului 
Fâ[ie Vasile - Drago[ [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare [i func]ionare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa. ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume 
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu men]iunea ca indemniza]ia de [edin]\ s\ se acorde pe o [edin]\ 
ordinar\ [i 2 [edin]e de comisie. 

Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ propunerea noastr\ este aceea de a se pl\ti o [edin]\ [i o [edin]\ 
de comisie, indiferent de num\rul acestora. ~n cazul `n care un consilier face parte din 2 comisii, prime[te o singur\ 
indemniza]ie, pentru o singur\ comisie. 

 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ dac\ `ntr-o lun\ sunt 2 [edin]e de comisii (aceea[i 
comisie), nu dac\ un consilier face parte din 2 comisii, s\ primeasc\ 5% pentru fiecare [edin]\ de comisie. 

Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ Legea nr. 393/2004 prevede aceast\ posibilitate de a pl\ti 1 
[edin]\ ordinar\ [i una/dou\ [edin]e de comisie dar acest lucru trebuie stabilit prin regulament. 

Domnul consilier  Pop Aurel spune c\ este o onoare s\ fii consilier [i nu putem avea preten]ii b\ne[ti. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de 
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa [i acesta este 
aprobat  cu 13 voturi „ PENTRU ” [i 4 voturi „ ~MPOTRIV| ”. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al ora[ului Pucioasa `n Comisia de Evaluare [i Asigurarea Calit\]ii la {coala nr. 4 „ Elena Donici 
Cantacuzino ” Pucioasa. ” 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Se trece la vot secret, deoarece este vorba despre persoane nu se poate face decât prin vot secret. 
Se stabile[te comisia de validare ca [i comisie de num\rare, iar ca modalitate de vot t\ierea cu o linie 

orizontal\ a persoanei `nscrise pe buletinul de vot, `n condi]iile `n care nu dore[te s-o voteze pe aceasta. 
Urmare a num\rului voturilor a rezultat unanimitate de voturi, deci proiectul de hot\râre a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind declararea unei locuin]e libere 
din fondul ANL ap. nr. 14, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor drept locuin]\ de interven]ie [i repartizarea acestei locuin]e 
domni[oarei Soare Ana - Maria. ” 

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ are obiec]iuni deoarece nu se respect\ lista cu ordinea de 
prioritate astfel cum a fost aprobat\ prin hot\rârea Consiliului Local din luna februarie 2012 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu apartamentul dr. Dinu? 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ dr. Dinu a sunat s\ spun\ c\ are contract de munc\ pe un an de 
zile `n str\in\tate [i solicit\ prelungirea contractului. Spune c\ a stabilit, prin telefon cu dânsul s\ prelungeasc\ 
contractul. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ `n  est contractele sunt anuale, nu pentru 6 luni. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
declararea unei locuin]e libere din fondul ANL ap. nr. 14, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor drept locuin]\ de interven]ie 
[i repartizarea acestei locuin]e domni[oarei Soare Ana - Maria [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n 
forma prezentat\. 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind prelungirea repartiz\rii unei 
locuin]e din fondul ANL, ap. nr. 4, bl. C. ANL, str. Stadionului domnului Fâ[ie Robert Marian. ” 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ are acelea[i obiec]iuni ca [i la punctul trecut. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
prelungirea repartiz\rii unei locuin]e din fondul ANL, ap. nr. 4, bl. C. ANL, str. Stadionului domnului Fâ[ie Robert 
Marian [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind prelungirea repartiz\rii unei 
locuin]e din fondul ANL [i anume ap. 9, bl. B ANL, str. Stadionului domnului Leafu Mihai Drago[. ” 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ are obiec]iuni - la fel ca la punctele 11 [i 12. 

Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
prelungirea repartiz\rii unei locuin]e din fondul ANL [i anume ap. 9, bl. B ANL, str. Stadionului domnului Leafu 
Mihai Drago[ [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind prelungirea declar\rii unei 
locuin]e din fondul ANL [i anume ap. 12, bl. D ANL, str. Stadionului drept locuin]\ de interven]ie [i prelungirea 
repartiz\rii acestei locuin]e domnului Damian Valeriu. ” 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ are acelea[i obiec]iuni ca la punctele11,  12 [i 13. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul ANL [i anume ap. 12, bl. D ANL, str. Stadionului drept locuin]\ de 
interven]ie [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e domnului Damian Valeriu [i acesta este aprobat  cu 
unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

 Se trece la punctul 15 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal (P. U. Z.) - modificare indicatori urbani `n vederea extinderii [i mansard\rii unei locuin]e, amplasament 
situat `n ora[ul Pucioasa, str. Crinului, nr. 11. ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisieide urbanism prezint\ avizul comisiei de 
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Nu sunt discu]ii. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P. U. Z.) - modificare indicatori urbani `n vederea extinderii [i mansard\rii 
unei locuin]e, amplasament situat `n ora[ul Pucioasa, str. Crinului, nr. 11 [i acesta este aprobat  cu unanimitate de 
voturi `n forma prezentat\. 

 Se trece la punctul 16 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea „ studiului de 
oportunitate ” [i scoaterea la licita]ie �n vederea concesion\rii a unui lot de teren situat `n ora[ul Pucioasa, str. 
Florin Popescu (fost\ G\rii) pentru construirea unui garaj auto. ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
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Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice `ntreab\ de ce vine acest proiect de 
hot\râre `n condi]iile `n care garajul a fost construit, comisia solicit\ retragerea proiectului de hot\râre pentru c\ 
este tardiv. 

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ la comisia de urbanism n-au avut aceste informa]ii. 
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ apreciaz\ respectarea de c\tre dl. primar a promisiunilor din 

campanie [i `i este team\ c\ peste 4 ani s\ nu ne trezim cu mai multe garaje decât case. N-o s\ mai avem domeniu 
public, exemplu: Anefi. Mai spune c\ a fost la Baia Mare unde se dau jos garajele [i se fac garaje unitare 
supraterane, sau garaje subterane. 

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ erau deja construite garaje [i pân\ la momentul când se vor 
organiza m\surile urbanistice trebuiesc l\sa]i, nu deranjeaz\ pe nimeni. 

Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion nu `n]elege de ce la unii li se d\ concesiune [i nu `nchiriere? 
Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice [i anume comisia d\ aviz 

favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de 
urbanism [i anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea „ studiului de oportunitate ” [i scoaterea la licita]ie �n vederea concesion\rii a unui lot de teren situate `n 
ora[ul Pucioasa, str. Florin Popescu (fost\ G\rii) pentru construirea unui garaj auto [i acesta este aprobat  cu 9 
voturi „ PENTRU ”, 5 voturi „ ~MPOTRIV| ” [i 3 „ AB}INERI ”. 

 Se trece la punctul 17 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind introducerea `n inventarul 
domeniului privat al U. A. T. Ora[ Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 77/30.01.2001 a [ase 
loturi de teren `n suprafa]\ total\ de 34 474 mp., situate `n Pucioasa, str. Morilor, pct. Lunca Ialomi]ei (la moar\). ” 

Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edintele comisiei de urbanism prezint\ avizul comisiei de 
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Nu sunt discu]ii. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind  
introducerea `n inventarul domeniului privat al U. A. T. Ora[ Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 
77/30.01.2001 a [ase loturi de teren `n suprafa]\ total\ de 34 474 mp., situate `n Pucioasa, str. Morilor, pct. Lunca 
Ialomi]ei (la moar\) [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 
 Se trece la punctul 18 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei S.C. 
SCUP S.R.L. Pucioasa. ” 
 Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume 
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu urm\toarea men]iune: „ m\rirea num\rului de personal lucrativ 
[i mic[orarea num\rului de posturi de conducere ”, deoarece procentul posturilor de conducere este mare, 
comparativ cu num\rul posturilor de execu]ie. 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu `n]elege cum 4 ani de zile s-a luptat s\ distrug\ Atelierul care era 
bine organizat, func]iona [i era util ora[ului Pucioasa, iar acum `nfiin]\m o societate, este bine c\ se face. La Atelier 
erau 83 de persoane, iar acum avem 148. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt 148 de persoane, dar se `nfiin]eaz\ [i servicii care nu au 
fost, mai toate aceste servicii vor fi licen]iate, vor trebui dot\ri, etc. Sunt probleme multe de rezolvat. Propunerea 
este de `nfiin]are a unei societ\]i comerciale cu capital integral de stat, persoan\ juridic\, �nainte era o „stru]o-
c\mil\”. Doresc s\ organizez [i asocia]ii de proprietari, ecarisaj, etc. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ `n toate ora[ele mari s-au `nfiin]at aceste societ\]i. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n [edin]a urm\toare va veni cu propunerea de `nfiin]are a unor 
taxe de salubrizare stradale, de iluminat public, etc., taxa de parcare.  
 Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\: taxa de parcare? Parc\ nu era]i de acord cu taxa de parcare, mi-a]i dat 
r\spuns f\r\ s\ treac\ prin Consiliul Local. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va organiza taxa de parcare de o mainer\ corect\ [i de 
eficien]\ economic\, vom avea regulament pentru ecarisaj, gestiunea câinilor f\r\ st\pân. O s\ vin\ cu propunerea 
unui `mprumut pentru dot\ri, achizi]ionarea de utilaje, s\ preia contractul de la Supercom cu agen]ii economici. 
 Domnul consilier Pop Aurel spune c\ domnul primar  era `mpotriva acestor `mprumuturi. 
 Trebuie s\ ne `mprumut\m, spune domnul primar  jr. B\d\u D\nu], [i pentru bran[amente, n-o s\ risc\m 
un proiect pentru c\ nu avem bani. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei S.C. SCUP S.R.L. Pucioasa [i acesta este aprobat  cu 15 voturi „ PENTRU ” [i 2 
„AB}INERI”. 
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 Se trece la punctul 19 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor [i 
criteriilor pe baza c\rora se va organiza concursul pentru ocuparea postului de director S.C.U.P. ” 

Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume 
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Nu sunt discu]ii. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind  
aprobarea procedurilor [i criteriilor pe baza c\rora se va organiza concursul pentru ocuparea postului de director 
S.C.U.P. [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

 Se trece la punctul 20 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea sus]inerii financiare 
a deplas\rii unei delega]ii din ora[ul Pucioasa cu ocazia anivers\rii Hramului ora[ului Vadul lui Vod\. ” 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ cât cost\ deplasarea? ~ntreab\ dac\ domnul primar particip\ la aceast\ 
deplasare? 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu s-a hot\rât. 
 Domnul consilier Pop Aurel spune c\ i se pare normal ca domnul primar s\ nu mearg\, fiind c\ nu a stat l 
Serb\ri s\ a[tepte delega]ia din Vadul lui Vod\. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ care sunt membrii delega]iei, iar doamna secretar jr. Catan\ 
Elena spune c\ se face lista acum, s-au `nscris data trecut\ [i verific\ acum cine r\mâne. 
 Lista va fi format\ din: dl. B\d\u D\nu], dl. Popa Constantin Tiberiu, dl. B\descu Gheorghe se retrage, dl. 

Gorgon Gheorghe Cosmin r\mâne, d-na. Burlan Filoftia, d-na. Ancuţa Adriana nu [tie sigur, mâine se va hot\râ, 
lista r\mâne deschis\. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind  
aprobarea sus]inerii financiare a deplas\rii unei delega]ii din ora[ul Pucioasa cu ocazia anivers\rii Hramului 
ora[ului Vadul lui Vod\ [i acesta este aprobat  cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 
 Se trece la punctul 21 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ” 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu ridic\ problema str\zii Garofi]ei. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ are o problem\ cu Compania de Ap\ [i solicit\ s\ fie invita]i la 
[edin]a urm\toare conducerea Companiei de Ap\ [i cel care emite facturile, pentru c\ pe facturile noastre de la 
Pucioasa nu apare nici o hot\râre a Consiliului Local, a[a cum apare la Moreni, Fieni, deci factura nu con]ine 
temeiul juridic. Pe aceste facturi nu apare apa pluvial\. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ le-a f\cut o sesizare `n acest sens celor de la Compania de Ap\, 
dar nu a primit niciun r\spuns. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ `n contract la temeiul legal scrie alte acte normative [i hot\râri 
ale Consiliului Local. Compania de Ap\ a preluat aceste contracte [i merge „ sinedie ” cu ele. Trebuie cei de la 
Compania de Ap\ s\ ne spun\ de ce la Fieni, Târgovi[te, Moreni nu pun apa meteo [i la Pucioasa o pun?! 

 Domni[oara consilier Iordănescu Victoria spune c\ cei de la Compania de Ap\ spun c\ domnul primar  jr. 
B\d\u D\nu] a formulat o cerere pentru I. H. R\dulescu s\ nu mai pl\teasc\ apa pluvial\? ~ntreab\ dac\ este 
adev\rat.  
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] confirm\, pentru c\ apa din I. H. R\dulescu nu ajunge `n sta]ia de epurare. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ trebuiesc abrogate toate hot\rârile Consiliului Local care con]in 
dispozi]ii privitoare la plata apei pluviale. Pe facturi nu mai apare temeiul de drept. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ la urm\toarea [edin]\ s\ fie invitat\ conducerea Companiei de 
Ap\ prin grija domnului Hosszu Mihail, iar când vor veni la avizare, acest lucru fiind obligatoriu, n-o s\ mai 
primeasc\ avizul Consiliului Local pentru plata apei pluviale. 

 Domni[oara consilier Iordănescu Victoria `ntreab\ de ce pe str. Crizantemei de ce nu se face canalizare, 
ap\!? 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ pe str. respectiv\ nu avem proiectul necesar de finan]are. Pe str. 
Crizantemei, ca [i pe alte str\zi laterale nu s-au mai ajuns banii ca s\ se fac\ aceste investi]ii. 

 Domni[oara consilier Iordănescu Victoria spune c\ [i ace[ti cet\]eni pl\tesc taxe. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ este adev\rat, dar costurile unor astfel de investi]ii sunt extrem 
de mari. D\ ex.: str. Colinei. Sunt foarte multe str\zi care nu au fost prinse `n aceast\ proiectare. Din banii europeni 
nu se poate face tot ora[ul, banii s-au `mp\r]it pe toate localit\]ile. Pe viitor pe aceste str\zi lucr\rile vor fi finan]ate 
din venituri proprii, pentru a face tot ora[ul, poate ne ajut\ [i Consiliul Jude]ean. Pe str. Crizantemei trebuie [i sta]ie 
de epurare. 

 Domni[oara consilier Iordănescu Victoria spune c\ nu au ap\ deloc acolo. 
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 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va `ncerca rezolvarea apei mai repede decât canalizarea. Se 
[tie situa]ia sunt `n aten]ia noastr\ [i vom interveni pe aceast\ zon\. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe ridic\ problema str. Garofi]ei, pe strada aceea este [i o gr\dini]\ unde, 
din cauza noroiului, nu se poate ajunge cu copii la gr\dini]\. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va remedia strada pentru a se putea circula. Au fost mari 
probleme, pentru c\ nu vroia Ministerul s\ fie prins\ `n proiect, dar s-a insistat. 
 Domnul consilier Pop Aurel spune s\ nu se pun\ piatr\ de râu, c-o s\ fie praf. Apoi, spune c\ `l roag\ pe 
domnul primar  jr. B\d\u D\nu] s\ pun\ lumin\ [i pe str. `nfundat\ din Garofi]ei, unde st\ dr. M\noiu, sunt 9 
locatari ai ora[ului Pucioasa. 
 Dl. primar spune c\ va pune lumin\. 

 Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion ridic\ problema terenului de la gar\. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ este o problem\ delicat\ pentru c\ nu avem acte, iar dac\ `i d\m 
`n judecat\ `n calitate de reclamant trebuie s\ facem dovada propriet\]ii [i noi nu putem s-o facem. 
 Exist\ [i un contract de `nchiriere cu unii. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ intabul\m câteva terenuri, pentru a le lua Prim\ria, suntem    
`ntr-un proces de cadastrare. Prin lege au zon\ de protec]ie, care este a lor, dar `ncerc\m s-o rezolv\m. 
 Domnul consilier Avanu Cristian Mihail spune c\ cei de la C. F. R., `n str. Morilor, au ref\cut terasamentul 
[i l-au l\sat cu 20 cm mai jos decât drumul. 
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ este o problem\ acolo [i cu canalizarea.  
 Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu avem noi voie s\ intervenim, dar vom lua leg\tura cu cei de 
la C. F. R. 
 Alte discu]ii nu mai sunt. 
 Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal. 

 
 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|, 
B|DESCU  GHEORGHE 
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