
 

SECRETAR

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 09.05.2019

cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa

Au participat următorii consilieri:  
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Budoiu Ion
4. Dobrici Gheorghe
5. Grigoroiu  Monica
6. Hantăr Ana Maria
7. Ianeț Constantin
8. Mateoiu Roxana
9. Miu Vasile
10. Popa Constantin Tiberiu
11. Roșoiu Daniela Cerasela
12. Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți domnii consilieri: domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion, domnul 
consilier Sprinceană Eugen Dănuț, domnul consilier Trandafir Dorel Ioan și domnul 
consilier Trifu Marius Robertino.

Ședința este deschisă de secretarul orașului Pucioasa doamna jr. Catană Elena, care 
spune că ședința de astăzi a fost convocată în baza dispoziției Dispoziției Primarului          
nr. 541/09.05.2019 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 și s-o supună la vot.
 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 Dobrici Gheorghe.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare

modificare denumire obiective de investiții:
-  Servicii  proiectare  faza  SF Construire  așezământ  cultural  în  orașul  Pucioasa,

județul Dâmbovița (HCL nr. 52/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire așezământ
cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”

-  Servicii  proiectare  faza  SF Construire  așezământ  cultural  în  orașul  Pucioasa,
județul Dâmbovița (HCL nr. 53/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire așezământ
cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”
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- Servicii proiectare  faza SF Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa,
județul  Dâmbovița  (HCL nr.  52/25.04.2019)  în  „  Servicii  proiectare  Construire  bazin
didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”

- Servicii proiectare faza SF Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa, 
județul Dâmbovița (HCL nr. 53/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire bazin 
didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”.”

Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare: precizează că în Hotărârea 
Consiliului Local nr. 52 din 25.04.2019 și în Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 
25.04.2019 s-au aprobat creditele de angajament pentru perioada 2019 - 2021 și că în lista 
cu obiectivele de investiții la poziția 8 (cap. 65.02 învățământ) și 21 (cap. 67.02 - cultură, 
recreere, religie), în denumirea investițiilor s-a inclus faza de proiectare S.F., deși aveam 
de achitat și alte documentații (documentație PUZ și PUD). Având în vedere aceste 
aspecte propunem modificarea denumirii obiectivelor de investiții, conform proiectului 
propus.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - președinte de ședință, supune la vot proiectul

de hotărâre privind aprobare modificare denumire obiective de investiții:
-  Servicii  proiectare  faza  SF Construire  așezământ  cultural  în  orașul  Pucioasa,

județul Dâmbovița (HCL nr. 52/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire așezământ
cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”

-  Servicii  proiectare  faza  SF Construire  așezământ  cultural  în  orașul  Pucioasa,
județul Dâmbovița (HCL nr. 53/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire așezământ
cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”

- Servicii proiectare  faza SF Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa,
județul  Dâmbovița  (HCL nr.  52/25.04.2019)  în  „  Servicii  proiectare  Construire  bazin
didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”

- Servicii proiectare  faza SF Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa,
județul  Dâmbovița  (HCL nr.  53/25.04.2019)  în  „  Servicii  proiectare  Construire  bazin
didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ” 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
modificarea HCL nr. 219/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice în
faza studiu de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul
de investiții „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI
LIBER  PRIN  RECONVERSIA  ȘI  REFUNCȚIONALIZAREA  TERENULUI  DIN
LUNCA RÂULUI IOLOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”. ”

Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare.
Precizează că în prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 12.10.2017 s-a aprobat

documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții „ AMENAJARE ZONĂ
DE  AGREMENT  ȘI  PETRECERE  A  TIMPULUI  LIBER  PRIN  RECONVERSIA  ȘI
REFUNCȚIONALIZAREA  TERENULUI  DIN  LUNCA  RÂULUI  IOLOMIȚA,
ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”

Valoarea totală a proiectului 12.229.790,79 lei.
Proiectul a trecut de toate fazele de evaluare și s-a semnat contractul de finanțare

nr. 4 002/08.03.2019.
În urma aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 - valoarea totală

a proiectului este de 13.759.979,08 lei inclusiv TVA.
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Acesta este motivul pentru care s-a inițiat proiectul de hotărâre.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - președinte de ședință, supune la vot proiectul

de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  219/2017  privind  aprobarea  documentației
tehnico -  economice  în  faza  studiu  de  fezabilitate,  precum și  a  indicatorilor  tehnico  -
economici  pentru obiectivul de investiții  „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI
PETRECERE  A  TIMPULUI  LIBER  PRIN  RECONVERSIA  ȘI
REFUNCȚIONALIZAREA  TERENULUI  DIN  LUNCA  RÂULUI  IOLOMIȚA,
ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ” și  este  aprobat  cu  unanimitate  de
voturi în forma prezentată. 

Se  trece  la  punctul  3  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind
modificarea  HCL  nr.  131/2018  privind  aprobarea  implementării  proiectului:
„ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN
RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA RÂULUI
IALOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”. ”

Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare.
Precizează  că  și  la  punctul  acesta  este  vorba  tot  de  aplicarea  prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018.
Valoarea totală a proiectului aprobat a fost de 12.229.790,79 lei din care neeligibilă

181.639,22 lei.
Valoarea totală a proiectului, după aplicarea prevederilor  Ordonanței de urgență a

Guvernului  nr.  114/2018  este  13.759.979,08  lei  inclusiv  TVA,  contribuția  proprie  a
orașului Pucioasa - 2.158.779,48 lei din care 1.922.020,30 lei - cheltuieli neeligibile ce vor
trebui achitate cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de
236.759,18 lei. 

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - președinte de ședință, supune la vot proiectul

de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  131/2018  privind  aprobarea  implementării
proiectului: „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI
LIBER  PRIN  RECONVERSIA  ȘI  REFUNCȚIONALIZAREA  TERENULUI  DIN
LUNCA RÂULUI IALOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ” și
este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se  trece  la  punctul  4  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind
modificarea HCL nr. 218/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice în
faza studiu de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul
de investiții „ CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI REFACERE
PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA ”

Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare.
Prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 218/12.10.2017 a fost aprobată documentația

tehnico -  economică  în  faza  de Studiu de  Fezabilitate,  precum și  indicatorii  tehnico -
economici  pentru obiectivul  de investiții  „  CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU
AGREMENT ȘI REFACERE PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA ”.

Valoare proiect 919.705,95 lei.
Proiectul a trecut de toate fazele de evaluare și s-a semnat contractul de finanțare

nr. 3 802 din 08.03.2019.
În urma  aplicării  prevederilor  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018

valoarea totală a contractului este de 1.017.084,26 lei inclusiv TVA.
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Acestea  sunt  motivele  pentru  care  se  propune  modificarea  Hotărâri  Consiliului
Local nr. 218/12.10.2017.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - președinte de ședință, supune la vot proiectul

de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  218/2017  privind  aprobarea  documentației
tehnico -  economice  în  faza  studiu  de  fezabilitate,  precum și  a  indicatorilor  tehnico  -
economici  pentru obiectivul  de investiții  „  CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU
AGREMENT ȘI REFACERE PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA ” și este
aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se  trece  la  punctul  5  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind
modificarea HCL nr. 130/2018 privind aprobarea implementării proiectului: „ CREARE
GRĂDINĂ  PUBLICĂ  PENTRU  AGREMENT  ȘI  REFACERE  PE  STR.  AVRAM
IANCU, ORAȘ PUCIOASA ”. ”

 Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare.
Prin   Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  130/22.08.2018 s-a  aprobat  implementarea

proiectului „ CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI REFACERE
PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA ”

Valoarea proiectului aprobat 919.705,95 lei din care valoare eligibilă 301.443,66 lei.
Proiectul a trecut de toate fazele de evaluare și s-a semnat contractul de finanțare

nr. 3 802 din 08.03.2019.
În urma  aplicării  prevederilor  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018

valoarea totală a proiectului este de 1.017.084,26 lei inclusiv TVA, contribuție proprie a
orașului Pucioasa - 411.187,26 lei reprezentând atât totalul cheltuielilor neeligibile ce vor
trbui achitate, în valoare de 398.821,97 lei cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului în cuantum de 12.365,29 lei.

Acestea  sunt  motivele  pentru  care  se  propune  modificarea  Hotărâri  Consiliului
Local nr. 130/22.08.2018.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - președinte de ședință, supune la vot proiectul

de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  130/2018  privind  aprobarea  implementării
proiectului: „ CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI REFACERE
PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA ” 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,
DOBRICI  GHEORGHE

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