
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

`ncheiat ast\zi 07.01.2016
cu ocazia [edin]ei de `ndat\  a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa

Au fost prezen]i urm\torii consilieri locali:
 

1. Barbu Adrian
2. Bădescu Gheorghe
3. Burlan Filoftia
4. Butc\ Drago[
5. Cîrstoiu Mihail
6. Cr\ciun Dorina
7. Gorgon Gheorghe Cosmin
8. Grosu Gabriel Mihai
9. Iordănescu Victoria

10. Mădăran Constantin
11. Pop Aurel
12. Popa Constantin Tiberiu
13. Popescu Corneliu Dan
14. Toma Vasile Gabriel
15. Veveriţă Gheorghe Ion

Au fost absen]i urm\torii consilieri: doamna consilier Ancuţa Adriana [i domni[oara consilier Mircea 
Daniela Elena.

{edin]a a fost deschis\ de doamna  secretar al ora[ului Pucioasa -  jr. Catan\ Elena, care a spus c\ [edin]a 
de `ndat\ de ast\zi orele 10.00 a fost convocat\ prin dispozi]ia primarului nr. 7/07.01.2016  [i c\ din consultarea 
condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei. Apoi `l 
roag\ pe domnul primar  jr. B\d\u D\nu] 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 12 
voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i 2 „ AB}INERI ” - domnul consilier 
Popa Constantin Tiberiu [i  domnul consilier Cîrstoiu Mihail.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dânsul nu este de acord  cu aceast\ ordine de zi pentru c\ nu [tie ce 
este `n dosar, nu a avut timp s\ citeasc\.

Doamna  secretar  jr. Catan\ Elena solicit\ ca pentru fiecare proiect de hot\râre s\ se precizeze urgen]a.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul  consilier Mădăran Constantin.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive 

din excedentul bugetului local a deficitului sec]iunii de dezvoltare `nregistrat la 31.12.2015.”
Doamna economist S`rboiu  Adriana spune c\ potrivit Ordinului Ministerului de Finan]e nr. 4075/2015 

trebuie aprobat\ o hot\râre a Consiliului Local pân\ la data de 08.01.2016 `n situa]ia `n care sec]iunea de 
func]ionare [i/sau sec]iunea de dezvoltare `nregistreaz\ deficit, consiliile locale, jude]ene [i Consiliul General al 
municipiului Bucure[ti, dup\ caz, au obliga]ia de a aproba prin hot\râre a consiliului acoperirea definitiv\ din 
excedentul bugetului local a deficitului sec]iunii de func]ionare [i/sau dezvoltare, dup\ caz, pân\ la data de 
08.01.2016, inclusiv. ” ~n baza acestei hot\râri, se va face `nchiderea.

Când vorbim de deficit, apare o suspiciune de lips\. Deficitul aferent anului 2015 a fost aprobat prin 
hot\rârea Consiliului Local Pucioasa de aprobare a bugetului. Acest deficit const\ `n disponibilit\]ile b\ne[ti care  
s-au acumulat, 4.356 milioane lei, `ntr-un cont `n afara bugetului local. Acest excedent când s-a constituit bugetul 
local, nu a f\cut parte din veniturile din afara bugetului local. Cheltuielile de capital suportate din acest cont - 
excedent, au fost cuprinse `n bugetul local.

Ordinul 4 075/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind `ncheierea exerci]iului bugetar al 
anului 2015 prevede aceste situa]ii.
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Trezoreria opereaz\ aceast\ hot\râre a Consiliului Local. Acest excedent constituie deficit pentru anul 
2016.

 Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu a `n]eles nimic. Aceast\ discu]ie trebuie f\cut\ la `nceputul 
anului 2016?

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceste sume de bani erau realizate `n afara bugetului din 
excedentul bugetului local. Cheltuielile erau mai mari [i se face o reglare.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ de ce nu i-am cheltuit?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-au cheltuit.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ de ce nu s-a f\cut `n noiembrie sau decembrie 2015?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se face dup\ situa]iile financiare din 31.12.2015, pentru a se face

`ncheierea la trezorerie.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ Consiliul Local a aprobat prevederea din bugetul local, iar 

acum  Consiliul Local aprob\ realizarea prevederii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ doamna S`rboiu Adriana are o tendin]\ de a manipula  Consiliul

Local [i de a „ ne face s\ ne sim]im prost ”.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ tot ceea ce a propus este conform legisla]iei `n vigoare, iar 

atunci când o s\ aproba]i bugetul, o s\-l aproba]i, din nou, cu deficit. Acestea sunt normele.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ de ce aceste materiale nu au fost puse la dispozi]ie mai devreme?
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ ieri i-a pus banca la dispozi]ie execu]ia, a trebuit s\ a[tepte 

realizarea acestei execu]ii `n baza c\reia a redactat Hot\rârea Consiliului Local.
O alt\ problem\ pe care o ridic\ domnul consilier Pop Aurel este aceea: `n ce const\ acest deficit? Ce 

anume a creat acest deficit?
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\, contul de execu]ie a bugetului local trebuie supus aprob\rii 

pân\ la 31 mai 2016.
Acum nu se aprob\ execu]ia, se aprob\ numai deficitul sec]iunii de dezvoltare.
Când va fi supus\ aprob\rii Consiliului Local execu]ia bugetului local, atunci ve]i vedea realiz\ri [i 

nerealiz\ri. 
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ i se poate spune concret unde apare acest deficit?
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ este vorba despre cheltuieli de personal.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ `n expunerea de motive s-a precizat `n mod concret temeiul 

legal al acestui proiect, cu termen 08.01.2016.
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este obligatoriu s\ aprobi un proiect de hot\râre, 

atunci când este urgen]\. Punctul 1 face parte din aceast\ categorie [i din punct de vedere al s\u nu are nicio 
obiec]iune, dat fiind dat termenul de 08.01.2016. Toate celelalte pot fi amânate pentru [edin]a ordinar\ sau [edin]a 
extraordinar\. Poate c\ ar mai putea fi discutat [i cel cu after - school.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\  after - schoolul este „ dup\ [coal\ ”, deci nu este nicio urgen]\. 
Doamna directoare, pân\ ieri nu [tia suma, dar [tia c\ exist\ deficit [i deci, trebuia, putea s\ ne informeze c\ exist\ 
deficit.

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ ce `nseamn\ acest deficit? Nu `n]elege [i solicit\ l\muriri.
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ deficitul este acoperit din excedentul pe care-l avem deja 

constituit, a fost prev\zut la `nceput de an 4 milioane 536 mii lei. Contul de excedent este un cont `n afara bugetului
[i aici a fost cuprins, conform legii. Acest deficit a fost cuprins `n buget, care buget a fost avizat de finan]e.

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

aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sec]iunii de dezvoltare `nregistrat la 
31.12.2015 [i este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ” [i dou\ „ AB}INERI ” - domnul consilier Pop Aurel [i 
domnul consilier Cîrstoiu Mihail.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
privind regimul finan]\rilor nerambursabile alocate de la bugetul local [i desemnarea comisiei de evaluare [i 
selec]ionare a documenta]iei de solicitare a finan]\rii nerambursabile.”

Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ este supus `n [edin]a de ast\zi pentru c\ pe baza acestui 
regulament vom fundamenta bugetul pe anul 2016. ~n baza acestui regulament nu acord\ finan]\ri nerambursabile, 
adic\ aloca]ii financiare din fonduri publice pentru persoane fizice sau juridice, f\r\ scop patrimonial care nu 
realizeaz\ profit [i care particip\ la realizarea unor programe, proiecte, ac]iuni de binefacere, la nivelul U. A. T. 
Ora[ul Pucioasa. Aici, intr\ funda]ii, asocia]ii, culte. Ideea bun\ este c\ orice finan]are nerambursabil\ gen asocia]ie
sportiv\, culte va trebui ca asocia]ia s\ prezinte buget de venituri [i cheltuieli [i s\ participe cu o cot\ de 10% din 
finan]area nerambursabil\. A[a este corect, regulamentul este un model la nivelul jude]ului; `n baza lui se vor 
acorda finan]\ri numai acelor funda]ii sau asocia]ii care au contribu]ie proprie, dona]ii, sponsoriz\ri [i trebuie s\ 
depun\ documente clare, sunt foarte multe documente. Programul anual va fi cuprins sub forma unei cifre `n 
bugetul local pe anul 2016. Dup\ 30 de zile de la aprobarea bugetului el va fi publicat `n Monitorul Oficial partea a 
VI - a [i pe site-ul Prim\riei.
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Documenta]ia va fi depus\ la registratur\, dac\ nu cuprinde toate anexele, documenta]ia va fi respins\. ~n 
regulament sunt cuprinse mai multe domenii, dar cele care vor solicita probabil vor fi asocia]iile sportive [i cultele.

Selec]ia va fi o singur\ dat\ pe an [i vor finan]a cheltuielile eligibile, cu rapoarte intermediare [i finale, deci
va fi ceva mai corect [i mai organizat.

 Domnul consilier Pop Aurel spune c\-[i aduce aminte cum a fost l\udat SCUP-ul, ce beneficii va aduce 
aceast\ societate. Nu poate s\ voteze acest proiect, pentru c\ nu a citit materialul.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ acest regulament trebuie respectat de toat\ lumea. Toate 
opera]iunile trebuie s\ aib\ proceduri.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu se `ncadreaz\ la [edin]a de `ndat\.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ este vorba despre buget.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ despre ce sum\ este vorba?
Doamna economist S`rboiu Adriana spune c\ nu se discut\, aici, de sume, dar dac\ lu\m numai asocia]iile 

aproximativ 2 miliarde. La nivel de ora[ Pucioasa avem asocia]ia sportiv\ [i bisericile, `n jur de 10, spune domnul 
primar  jr. B\d\u D\nu]. Acum nu se discut\ de sum\, ci numai de procedur\.

 Doamna  secretar  jr. Catan\ Elena spune c\ `n proiectul de hot\râre `n comisia de evaluare a documentelor
face parte [i un consilier local [i solicit\ s\ se fac\ propuneri.

Domnul consilier Mădăran Constantin propune s\ se fac\ un alt proiect de hot\râre `n care s\ fie desemna]i 
reprezentan]ii Consiliului Local `n aceast\ comisie.

Domnul consilier Mădăran Constantin propune s\ fac\ parte 2 reprezentan]i ai Consiliului Local.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu]  propune 3 reprezentan]i, câte un reprezentant de la fiecare forma]iune 

politic\, iar comisia s\ aib\ 7 membri.
Propunerea domnului consilier Mădăran Constantin [i a domnului primar sunt supuse la vot cea a domnului

primar fiind aprobat\ cu unanimitate de voturi: adic\ 3 reprezentan]i ai Consiliului Local - din fiecare forma]iune 
politic\ [i s\ fie desemna]i la o alt\ [edin]\ a Consiliului Local, iar comisia s\ fie de 7 membri.

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

aprobarea Regulamentului privind regimul finan]\rilor nerambursabile alocate de la bugetul local [i desemnarea 
comisiei de evaluare [i selec]ionare a documenta]iei de solicitare a finan]\rii nerambursabile, cu acest amendament,
[i este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Documenta]iei de 
atribuire `n vederea desf\[ur\rii licita]iei publice privind `nchirierea spa]iului `n suprafa]\ de aproximativ 12 mp. 
situat `n incinta Centrului Cultural „ I. Al. Br\tescu Voine[ti ”, pentru desf\[urarea activit\]ii de `nv\]\mânt `n 
domeniul cultural - artistic (tip after - school).”

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ era 2 spa]ii.
Doamna  secretar  jr. Catan\ Elena spune c\ pentru cel\lalt spa]iu a fost aprobat\ documenta]ia.
Nu mai sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Documenta]iei de atribuire `n vederea desf\[ur\rii licita]iei publice privind `nchirierea spa]iului `n 
suprafa]\ de aproximativ 12 mp. situat `n incinta Centrului Cultural „ I. Al. Br\tescu Voine[ti ”, pentru desf\[urarea
activit\]ii de `nv\]\mânt `n domeniul cultural - artistic (tip after - school) [i este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” 
[i 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier.

Doamna  secretar  jr. Catan\ Elena spune c\ aici urgen]a const\ `n faptul c\ licita]ia va avea loc pe data de 
12.01.2016, a[a a fost informat\ de compartimentul de specialitate.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea art. 
2 din Hot\rârea Consiliului Local nr.174/28.11.2013 privind „ Corectarea pozi]iei 136 din inventarul bunurilor ce 
apar]in domeniului public al U. A. T. Ora[ Pucioasa, aprobat prin  Hot\rârea Consiliului Local nr. 71/30.05.2013.”

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `ntreab\ dac\ nu sunt probleme cu cei de la Apele Române.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ oficial nu avem nicio informa]ie.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ `n urma m\sur\torilor au rezultat diferen]e, acest teren este 

`nregistrat `n domeniul public [i cuprins `n Hot\rârea Guvernului nr. 1 350/2001.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ care este destina]ia acestui spa]iu? Ce se `ntâmpl\ cu 

islazul?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ exist\ o solicitare a domnului Gastrinel pentru `nfiin]area unei 

sec]ii de mobil\, dore[te s\ deschid\ un atelier mecanic. Acel spa]iu trebuie scos la licita]ie.
Cu islazul este alt\ discu]ie.
Nu mai sunt discu]ii.
Domnul consilier Mădăran Constantin - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

modificarea [i completarea art. 2 din Hot\rârea Consiliului Local nr.174/28.11.2013 privind „ Corectarea pozi]iei 
136 din inventarul bunurilor ce apar]in domeniului public al U. A. T. Ora[ Pucioasa, aprobat prin  Hot\rârea 
Consiliului Local nr. 71/30.05.2013.” [i este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul 
consilier Pop Aurel.
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Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor
[i a num\rului acestora ce se pot acorda elevilor din unit\]ile de `nv\]\mânt preuniversitar  din Unitatea 
Administrativ - Teritorial\  Ora[ul Pucioasa. ”

Doamna secretar  jr. Catan\ Elena prezint\ proiectul de hot\râre.
Urgen]a const\ `n faptul c\ aceste sume trebuiesc cuprinse `n bugetul local.
Toate unit\]ile [colare au r\spuns la adres\. Ordinul MEd stabile[te categoria de elevi care se `ncadreaz\ `n 

fiecare categorie de burs\.
Doamna  consilier Burlan Filoftia propune ca pentru bursa de performan]\ cuantumul s\ fie de 100 lei, dat 

fiind num\rul mic de burse - 2 burse.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ bursele se revizuiesc semestrial, exemplu: dac\ unui copil 

`i scazi nota la purtare nu mai prime[te burs\.  Domnul consilier spune c\ nu va diferi, iar cuantumul este acesta.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] precizeaz\ c\ aceste burse nu vor fi finan]ate integral din bugetul local. 

Dac\ se va face un calcul la ceea ce s-a propus `nseamn\ 3 miliarde de lei. Vor fi probleme mari. Alocarea va fi `n 
jur de 30.000 lei, adic\ pentru bursa social\ [i bursele de performan]\. Exist\ [i o hot\râre prin care noi d\m premii
la ace[ti copii [i profesori care ob]in rezultate la olimpiade. O s\ verific\m acest lucru. O s\ vin cu propunerea s\ 
acord\m bani la bursele sociale [i burse de performan]e.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este de acord cu doamna consilier Burlan Filoftia - 100
lei / burs\ de performan]\.

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

aprobarea cuantumului burselor [i a num\rului acestora ce se pot acorda elevilor din unit\]ile de `nv\]\mânt 
preuniversitar  din Unitatea Administrativ - Teritorial\  Ora[ul Pucioasa cu amendamentul propus de doamna 
consilier Burlan Filoftia [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, adic\ unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea [tatului de func]ii al 
Spitalului Or\[enesc Pucioasa pentru anul 2016. ”

Urgen]a acestui proiect este legat\ de faptul c\ Spitalul trebuie s\ se `ncheie contractul de furnizare servicii 
medicale `n anul 2016 cu Casa Jude]ean\ de Asigur\ri de S\n\tate Dâmbovi]a.

 Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ a observat c\ Spitalul are deficit de personal. ~ntreab\ 
dac\ mai sunt blocate posturile?

R\spunsul este nu, la acest moment sunt scoase mai multe posturi la concurs, r\spunde domnul primar  jr. 
B\d\u D\nu].

Num\rul de paturi este de 300 [i ceva, dar aprobate sunt 280 [i ceva. Sunt repartizate de minister la nivel 
jude]ean.

Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ acest material pe care-l prezint\ conducerea Spitalului este 
foarte superficial. M-ar interesa s\ [tiu câte paturi au pe fiecare sec]ie, câte posturi vacante sunt [i dac\ m\ refer la 
num\rul de posturi a[ dori s\ [tiu câte posturi vacante are sec]ia de chirurgie, care, `n prezent lucreaz\ cu un singur 
medic?! Mai mult, dr. Amarfi nu se poate angaja? De ce nu se poate angaja? ~n privin]a asistentelor, este nevoie de 
un num\r mare de asistente. Redistribuirea celui din ambulatoriu, pentru c\ aici avem asistent, dar nu avem medic. 
Nu [tiu ce face acel asistent. 

~n Spitalul Pucioasa, pentru c\ a fost mare nevoie, asistentele s-au pensionat [i apoi pa baza unui P.F. s-au 
reangajat. ~n loc s\ dai posibilitatea unui tân\r s\ se angajeze `i ]inem pe ace[ti asisten]i pensionari, care este 
adev\rat au experien]\, dar au [i pensie. Trebuie aprobat materialul, dar este foarte superficial.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ este mai bine f\cut decât anul trecut.
Care este ponderea personalului auxiliar `n raport cu personalul medical, este interesant de [tiut, spune 

domnul consilier Bădescu Gheorghe.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ avem 30 de medici, 7 asisten]i [i personal auxiliar (numai trei) - 

40.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ ar fi trebuit s\ vin\ aici, s\ explice.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ ar fi trebuit ca acest material s\ fie aprobat `n consiliu de 

administra]ie.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ este `n consiliul de administra]ie de 6 luni [i nu a chemat-o 

nimeni, la nicio [edin]\ de consiliu de administra]ie.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ o s\ l\murim [i acest lucru la [edin]a de la sfâr[itul lunii, ca      

d-na. director Ionescu s\ vin\ s\ prezinte un raport de activitate. {tatul de func]ii trebuie aprobat.
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ la sec]ia de reumatologie sunt 3 posturi, doamna Dana

M\noiu spune c\ „ ne c\lc\m pe picioare ”, `ntr-o sec]ie cu 30 de paturi, `n timp ce la Ceres sau la Turism nu este 
niciun medic. S\ se transfere acest post la Ministerul Muncii.

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

aprobarea [tatului de func]ii al Spitalului Or\[enesc Pucioasa pentru anul 2016 [i este aprobat cu 12 voturi 
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„ PENTRU ” [i 3 „ AB}INERI ” - doamna consilier Burlan Filoftia, domni[oara consilier Iordănescu Victoria [i 
domnul consilier Pop Aurel.

Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
 M|D|RAN  CONSTANTIN

                          
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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