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încheiat astăzi 03.10.2018

Au participat următorii consilieri:  
1. Brebene Marinela
2. Budoiu Ion
3. Dobrici Gheorghe
4. Grigoroiu Monica
5. Hantăr Ana Maria
6. Ianeț Constantin
7. Ivașcu Dragoș Ion
8. Miu Vasile
9. Popa Constantin Tiberiu
10. Roșoiu Daniela Cerasela
11. Sprinceană Eugen Dănuț
12. Trifu Marius Robertino
13. Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți următorii consilieri: doamna consilier Arjan Laurenția, doamna consilier Mateoiu 
Roxana și domnul consilier Trandafir Dorel Ioan.

Ședința a fost deschisă de secretarul orașului Pucioasa - doamna jr. Catană Elena, care spune că 
ședința de astăzi a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 912/03.10.2018 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 doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind: 

Rectificarea bugetului local pe anul 2018
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European 

Pucioasa pe anul 2018. ”
Doamna  ec.  Sala  Mihaela  Lucreția  dă  explicațiile  necesare.  Precizează  că  este  vorba  despre

rectificarea bugetului local la Cap. 83.02 transporturi se ia 100 mii lei și se duc la Cap. 67.02 – Cultură,
recreere și religie – transferuri către instituții publice 51.01.01.

Spune  că  nu  mai  sunt  bani  pentru  funcționare  Centrul  Cultural.  Acești  bani  sunt  pentru
funcționare.

Domnul  primar  ing.  Ana  Constantin  Emilian  spune  că  Centrul  Cultural  a  avut  un  program
minimal. Pentru că ne-am asumat acestă sărbătoare – Zilele Toamnei – trebuie să le asigurăm banii. Banii
i-am luat de la lucrarea de la Filatură după o discuție cu constructorul, care și-a asumat acest lucru. Vom
avea timp să facem un reglaj sau să plătim anul viitor lucrările.

Domnul   consilier  Popa  Constantin  Tiberiu  întreabă  de  ce  această  sărbătoare  se  intitulează
Festivalul Moțăianca și nu Festivalul Patrana?

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că inițiativa a fost a domnului Țopa. Eu am
venit ca și dvs. și am pus această întrebare și dacă vrem să gândim mai departe de 2018 trebuie să avem în
vedere și proiectul depus pentru zona Moțăianca. Trebuie valorificat acest festival.
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 Domnul  consilier Popa Constantin Tiberiu spune că trebuie să vină, aici și o piesă de teatru bună,
oamenii așteaptă acest teatru.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că a avut o discuție cu contabila de la Centrul
Cultural  și au ajuns la o soluție în sensul că unele dintre contractele  pe care le au în derulare să fie
reziliate. Cele de cursuri pentru elevi, balet, canto, etc., pentru că nu au adresabilitatea pe care ar avea-o o
piesă de teatru bună. Cultura trebuie, clar, subvenționată. Centrul Cultural trebuie pus în valoare.

 Domnul  consilier Budoiu Ion spune că ar trebui adusă o piesă de teatru bună în perioada în care
Colegiul Național „ N. Titulescu ” va avea „ Școala altfel ”.

La Târgoviște, la piesele de teatru bune mergem duminică.
Doamna consilier  Voicu  Emilia  Romelia  spune că  și  luna  trecută  am aprobat  pentru  Centrul

Cultural 832 mii lei salarii, iar acum 100 mii lei pentru funcționare și apreciază că este o sumă foarte
mare.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că se va face acolo și un audit pentru că astăzi
am aflat că am făcut cursuri 9 luni, am încasat bani 2 luni și restul le-am plătit din bugetul Centrului
Cultural.

Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier  Roșoiu Daniela Cerasela -  președinte  de ședință,  supune la vot proiectul  de

hotărâre privind: 
Rectificarea bugetului local pe anul 2018
Rectificarea  bugetului  de  venituri  proprii  și  subvenții  al  Centrului  Cultural  European

Pucioasa pe anul 2018 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în

folosință  gratuită  Asociației  Sportive  Fotbal  Club  Pucioasa,  persoană  juridică  fără  scop  lucrativ,  a
infrastructurii necesare desfășurării competiției sportive, compusă din Stadion – teren de fotbal situat în
orașul Pucioasa, str. Stadionului, în suprafață de 16 000 np., precum și tribune, pistă, vestiare, existente pe
acesta. ”

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că solicitarea lor este mai veche, dar a durat,
poate prea mult până când am găsit această modalitate legală. Baza sportivă este aproape gata și consider
că este un lucru bun. Cei care vin la Stadion cred că au observat că se joacă cu tribunele aproape pline și
deci este foarte bine primită această activitate sportivă. Acum, trebuie să rezolvăm din punct de vedere
contractual folosirea terenului, iar apoi, vom vedea legal, cum îi vom aloca niște bani pentru sprijinirea
acestei echipe de fotbal.

Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier  Roșoiu Daniela Cerasela -  președinte  de ședință,  supune la vot proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  atribuirii  în  folosință  gratuită  Asociației  Sportive  Fotbal  Club  Pucioasa,
persoană juridică fără scop lucrativ, a infrastructurii necesare desfășurării competiției sportive, compusă
din Stadion – teren de fotbal situat în orașul Pucioasa, str. Stadionului, în suprafață de 16 000 np., precum
și tribune, pistă, vestiare, existente pe acesta și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Alte discuții nu mai sunt.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

Președinte de ședință,
ROȘOIU  DANIELA  CERASELA

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