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PROCES - VERBAL 
`ncheiat ast\zi 21.06.2012 

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

1. Avanu Cristian 
2. Barbu Adrian 
3. B\descu Gheorghe 
4. Burlan Filoftia  
5. Butc\ Drago[ 
6. Cojocaru Rodica 
7. Dobrici Gheorghe 
8. Foamete Radu Gabriel 
9. Giurescu Angelica 
10. Grosu Gabriel 
11. M\d\ran Constantin 
12. P\duraru Victor 
13. Popa Constantin Tiberiu 
14. Popescu Corneliu Dan 
15. Simion Mircea 
16. Teliceanu Floarea 
17. Trandafir Dorel Ioan 

  
 {edin]a a fost deschis\ de doamna jr. Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa care spune c\ din 
consultarea  condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru 
desf\[urarea [edin]ei [i-l  roag\ pe domnul primar s\ prezinte ordinea de zi. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, fiind aprobat\ cu 
unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 
 Apoi supune aprob\rii suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hot\râre privind aprobarea 
sus]inerii financiare a forma]iei de dansuri „ Junii Valahi ”, suplimentare care este aprobat\ cu 
unanimitate de voturi. 
 Doamna Catan\ Elena - secretarul ora[ului Pucioasa supune la aprob\rii Consiliului Local 
procesul - verbal al [edin]ei ordinare din data de 17.05.2012 acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
`n forma prezentat\.  
 Domnul consilier M\d\ran Constantin este pre[edinte de [edin]\. 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Raport privind starea economico - social\ [i de 
mediu [i activitatea administra]iei publice locale pe anul 2011.” 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ acest raport, este cam standardizat, l-am f\cut `n prip\, 
având `n vedere c\-l solicit\ Curtea de Conturi, func]ionarii publici care se ocup\ de acest act sunt foarte 
ocupa]i [i ne `ncurc\ foarte mult activitatea. 
 Domnul consilier Dobrici Gheorghe `ntreab\ dac\ `n raport este vorba despre ceasul din pia]a 
Cartaxo. R\spunsul este da. Spune c\ a fost lovit de 2 ori pân\ acum. 
 Domnul consilier P\duraru Victor spune s\ pun\ la loc bordurile. 
 Domnul consilier Dobrici Gheorghe spune c\ nici dup\ ce a fost reparat ceasul nu a mers bine, pe 
o parte ar\ta o or\ pe cealalt\ parte ar\ta o alt\ or\ [i ar trebui g\sit\ o alt\ firm\, mai serioas\. 
 Domnul consilier Simion Mircea spune c\ l-a auzit asear\ la televizor pe domnul primar spunând 
c\ autorit\]ile locale de la `nceputul anului 90 n-au f\cut nimic pentru a ob]ine statut de zon\ defavorizat\ 
pentru ora[ul Pucioasa lucru neadev\rat. De asemenea, spune c\ [tia c\ domnul primar `nainte de a vorbi 
se informa bine [i trebuie s\ [tie c\ s-au f\cut multe interven]ii pentru ob]inerea acestui statut, nu am fost 
ajuta]i la acea vreme fiind promovat\ `n locul nostru localitatea Filipe[tii de P\dure - jude]ul Prahova [i 
aceste documente se reg\sesc `n arhiva institu]iei. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ dac\-i pune cineva la dispozi]ie aceste documente va face o 
rectificare public. 
 Domnul consilier Simion Mircea spune c\ nu are nevoie de a[a ceva, nu mai are aspira]ii de niciun 
fel. 
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Raport de activitate al viceprimarului. ” 
 Nu sunt discu]ii. 
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 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind cesionarea par]ial\ a 

contractului de `nchiriere nr. 413/05.05.2005, numai cu privire la camera 41, bl. Omnia, str. Florin 
Popescu domnului Simulescu Gheorghe. ” 
 Domnul consilier P\duraru Victor  - 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 M\d\ran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre 

privind cesionarea par]ial\ a contractului de `nchiriere nr. 413/05.05.2005, numai cu privire la camera 41, 
bl. Omnia, str. Florin Popescu domnului Simulescu Gheorghe [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 - 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 M\d\ran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma 
prezentat\. 
 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor 

aferente navetei cadrelor didactice.” 
 Domnul consilier Avanu Cristian - 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 M\d\ran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre 

privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice [i 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 unor 

posturi ocupate de func]ionarii publici din cadrul U. A. T. ora[ul Pucioasa ca urmare a promov\rii `n grad 
profesional imediat superior.” 
 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 - 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 M\d\ran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre 

privind transformarea unor posturi ocupate de func]ionarii publici din cadrul U. A. T. ora[ul Pucioasa ca 
urmare a promov\rii `n grad profesional imediat superior [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma 
prezentat\. 
 Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind transformarea postului 
ocupat de func]ionarul public Maier Ion ca urmare a promov\rii `n clas\.” 
 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 - pre[edintele comisiei economice prezint\ avizul comisiei 
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier P\duraru Victor `ntreab\ dac\ domnul Maier a absolvit studii superioare sau 
cursuri pentru perfec]ionare [i dac\ acestea sunt echivalente. 
 Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ domnul Maier a absolvit studii superioare, nu cursuri de 
perfec]ionare, iar cele dou\ nu sunt echivalente. 
 Domnul consilier M\d\ran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre 

privind transformarea postului ocupat de func]ionarul public Maier Ion ca urmare a promov\rii `n clas\  [i 
este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 
 Se trece la punctul urm\tor al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre aprobarea sus]inerii 

financiare a forma]iei de dansuri „ Junii Valahi ”.” 
 Domnul consilier Avanu Cristian - 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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 Domnul consilier P\duraru Victor  - pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale 
[i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre `n forma prezentat\. 
 Domnul consilier M\d\ran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre 
privind aprobarea sus]inerii financiare a forma]iei de dansuri „ Junii Valahi ”  [i este aprobat cu 
unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ” 
Domnul St\tescu ridic\ problema câinilor comunitari, care i-au mu[cat copilul `n vârst\ de 7 ani. 

~i este fric\ s\ mai mearg\ la [coal\. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ este greu de stopat fenomenul „ câinilor comunitari”, atâta 
timp cât nu va exista un program guvernamental `n acest sens, pentru c\ autorit\]ile locale nu au finan]are. 
Câinii sunt adu[i din alte zone, se `nmul]esc, oameni de la blocuri `i `ngrijesc. Lunar câinii se `nmul]esc. 
Câini comunitari exist\ `n toat\ ]ara. Avem [i `n curte la Prim\rie câini comunitari, `i `ntre]ine domnul 
doctor Ionescu, pe bulevard domnul Necula, la Ceres, cei din sta]iune. Sunt situa]ii foarte complicate, pe 
care nu [tiu cum s\ le gestion\m la acest moment. 
 O alt\ problem\ pe care o ridic\ domnul St\tescu este extinderea conductei de ap\ din cartierul 
Diacone[ti, care a fost b\gat\ de locatari, de proprietari, iar la Compania de ap\ i s-a spus c\ intr\ `n 
proprietatea autorit\]ii locale [i `n administrarea Companiei de Ap\. 
 Ce se `ntâmpl\ dac\ se sparge conducta? I s-a r\spuns c\ va fi t\iat\. De ce a luat-o `n administrare 
Compania de ap\? 
 Domnul primar B\d\u D\nu] i-a r\spuns c\ este obligatoriu acest lucru [i c\ exist\ un proiect prin 
care va fi schimbat\ conducta [i pe acea strad\. 
 O alt\ problem\ pe care o ridic\ domnul St\tescu este problema subsolurilor de la blocurile din 
str. Republicii. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ a intervenit Prim\ria [i se va interveni `n continuare. 
 Ridic\ apoi problema trotuarelor din ora[. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ trotuarele din ora[ unele vor fi f\cute pe investi]ia pentru 
care s-a realizat acum licita]ia, cealalt\ parte va fi f\cut\ ulterior, când vor exista [i banii necesari, care se 
vor aproba `n Consiliul Local. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ `[i cere scuze fa]\ de to]i cei care `ntr-un fel sau altul le-am 
adus vreo jignire, din exces de zel sau din alte motiva]ii [i de asemenea s\ v\ mul]umesc tuturor pentru c\ 
indiferent de animozit\]ile care au existat `ntre noi pân\ la urm\, `mpreun\ am adus fonduri importante `n 
ora[ul Pucioasa. ~n ace[ti 4 ani consider c\ au fost realizate premisele necesare pentru o dezvoltare, 
modernizare ulterioar\ a ora[ului Pucioasa, deci majoritate a fina]\rilor au fost aprobate de c\tre Consiliul 
Local, `mpreun\ am realizat un lucru deosebit [i sper s\ le finaliz\m pe toate `n acest mandat pentru c\ 
v\d c\ unele lucruri au `nceput s\ se amâne ca finalizare datotit\ [i firmelor care au câ[tigat licita]ia 
pentru c\ au dat termene foarte scurte, au ap\rut [i apar `n continuare probleme pe trasee, canal, schimb\ri 
de trasee, probleme cu Electrica, care sper s\ le rezolv\m cum trebuie [i se `ncearc\ o remediere, eu cel 
pu]in am f\cut toate demersurile ca lucrurile s\ mearg\ `n continuare, chiar acceptând unele situa]ii pe 
zona de amenajare sau a blocurilor pe unde au trecut aceste conducte. Consider c\ am realizat foarte 
multe lucruri bune `mpreun\ - primar [i Consiliul Local. 
 Propune ca dup\ `ncheierea [edin]ei consilierii locali [i primarul s\ mearg\ la Verona [i s\ 
ciocneasc\ un pahar de vin [i invit\ pe to]i consilierii. Le mul]ume[te foarte mult pentru colaborare. 
 Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ sunt unii dintre consilieri pentru ultima dat\ aici 
[i ne retragem din cauza vârstei sau a altor motive, cu aceast\ ocazie s-a gândit s\ citesc\ câteva versuri 
ale lui N. Iorga: „ A fost t\iat un brad b\trân 
                             Fiindc\ f\cea prea mult\ umbr\ ... ” 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ „ copacul nu a fost t\iat [i oricând este binevenit ” 
  Alte discu]ii nu mai sunt. 
 Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal. 
 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|, 
M|D|RAN CONSTANTIN 

 
                                                                                                                        SECRETAR, 
                                                                                                                Jr. CATAN|  ELENA 


