
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 11.12.2018
cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa

Au participat următorii consilieri:  
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Dobrici Gheorghe
4. Hantăr Ana Maria
5. Ianeț Constantin
6. Ivașcu Dragoș Ion
7. Mateoiu Roxana
8. Miu Vasile
9. Sprinceană Eugen Dănuț
10. Trandafir Dorel Ioan

Au fost absenți următorii consilieri: domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier Grigoroiu  
Monica, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela, domnul 
consilier Trifu Marius Robertino și doamna consilier Voicu Emilia Romelia.

Ședința este deschisă de secretarul orașului Pucioasa - doamna jr. Catană Elena, care spune că 
ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1 290/10.12.2018 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, fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Președinte de ședință este domnul consilier Trandafir Dorel Ioan.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind:
1.  Aprobarea  redistribuirii  creditelor  bugetare  pentru  bunuri  și  servicii  în  sumă de 40 mii  lei

aferente  ordonatorilor  terțiari  de  credite  din  învățământul  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  orașului
Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora;

2. Aprobarea redistribuirii creditelor bugetare pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale 
speciale (CES) în sumă de 8 mii lei, aferente ordonatorilor terțiari de credite din învățământul 
preuniversitar de stat de pe raza orașului Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora. ”

Doamna ec. Sala Mihaela Lucreția – director executiv în cadrul Primăriei Pucioasa dă explicațiile 
necesare. Spune că este vorba de grădinițe unde nu ajung banii, pentru că finanțarea se face potrivit 
standardului de cost/elev. Niciodată nu ajung banii pentru grădinițe. Cu acordul lor am luat bani de la alți 
ordonatori de credite (Școala nr. 4) și am asigurat plata salariilor. De asemenea am avut și acordul 
Inspectoratului Școlar Județean.

Același lucru s-a întâmplat și în cazul copiilor cu CES.
Alte discuții nu mai sunt.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre

privind:
1.  Aprobarea  redistribuirii  creditelor  bugetare  pentru  bunuri  și  servicii  în  sumă de 40 mii  lei

aferente  ordonatorilor  terțiari  de  credite  din  învățământul  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  orașului
Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora;

2. Aprobarea redistribuirii  creditelor bugetare pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale
speciale  (CES)  în  sumă  de  8  mii  lei,  aferente  ordonatorilor  terțiari  de  credite  din  învățământul
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preuniversitar  de stat  de pe raza orașului  Pucioasa și  aprobarea  rectificării  bugetelor  acestora 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 rectificarea bugetului 
de venituri proprii și subvenții al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul 2018. ”

Doamna ec. Sala Mihaela Lucreția – director executiv în cadrul Primăriei Pucioasa dă explicațiile
necesare. Spune că s-a semnat act adițional la contractul cu Casa de Sănătate și cu DSP-ul, banii sunt
pentru plata salariilor și cheltuieli cu bunuri și servicii. În bugetul inițial nu au fost cuprinse sporurile. 

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre

privind  rectificarea bugetului de venituri  proprii și subvenții  al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul
2018 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 aprobarea 
„ ACORDULUI DE NUMIRE ” pentru desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar 
preventiv propriu și controlul financiar de gestiune la S. C. Servicii Comunitare de Utilități Publice 
Pucioasa SCUP S. R. L. ”

Domnul director Butcă Doru dă explicațiile necesare. Spune că acest lucru este cerut de Curtea de
Conturi. După emiterea acestui acord de numire, directorul SCUP va emite decizia de numire a acestei
persoane. 

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre

privind aprobarea „ ACORDULUI DE NUMIRE ” pentru desemnarea persoanei care să exercite controlul
financiar preventiv propriu și controlul financiar de gestiune la S. C. Servicii  Comunitare de Utilități
Publice Pucioasa SCUP S. R. L. 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 aprobare Plan 
Urbanistic Zonal (PUZ) CONSTRUIRE  AȘEZĂMÂNT CULTURAL, ÎN ORAȘUL PUCIOASA, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. ”

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre

privind  aprobare  Plan  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  CONSTRUIRE   AȘEZĂMÂNT  CULTURAL,  ÎN
ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 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 aprobare Plan 
Urbanistic de Detaliu (PUD) CONSTRUIRE BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT ÎN ORAȘUL PUCIOASA, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. ”

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă unde va fi amplasat acest bazin de înot?
Domnul ing. Hosszu Mihail spune că în aproprierea Motelului.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre

privind  aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) CONSTRUIRE BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT ÎN
ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 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,
TRANDAFIR  DOREL  IOAN

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