
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 14.11.2018
cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa

Au participat următorii consilieri:  
1. Arjan Laurenția
2. Brebene Marinela
3. Grigoroiu Monica
4. Hantăr Ana Maria
5. Ianeț Constantin
6. Ivașcu Dragoș Ion
7. Mateoiu Roxana
8. Miu Vasile
9. Popa Constantin Tiberiu
10. Sprinceană Eugen Dănuț
11. Trifu Marius Robertino

Au fost absenți următorii consilieri: domnul consilier Budoiu Ion, domnul consilier Dobrici 
Gheorghe, doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela, domnul consilier Trandafir Dorel Ioan și doamna 
consilier Voicu Emilia Romelia.

Ședința a fost deschisă de doamna jr. Catană Elena – secretarul orașului Pucioiasa, care spune că 
ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 1092/13.11.2018 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 domnul consilier Trifu Marius Robertino.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 131

din 22.08.2018 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 primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare în perioada de evaluare și
precontractare  au  fost  solicitate  clarificări  cu  privire  la  structura  cheltuielilor  (cheltuielile  aferente
parcului din zona de agrement ce urmează a fi amenajat nu sunt considerate cheltuieli eligibile, motiv
pentru  care  au  fost  incluse  la  cheltuieli  neeligibile,  care  au  modificat  bugetul  proiectului  aprobat),
propune  revocarea HCL nr. 131 din 22.08.2018.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino -  președinte  de  ședință,  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  revocarea  HCL nr.  131 din 22.08.2018 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  2  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea
implementării  proiectului:  „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI
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LIBER PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA RÂULUI
IALOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”. ”

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino -  președinte  de  ședință,  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre  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 3 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al orașului Pucioasa înregistrată sub nr. 100/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al orașului Pucioasa înregistrată sub nr. 19/02.02.2018 privind aprobarea Statului de
funcții al SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA. ”

 Doamna secretar jr. Catană Elena - dă explicațiile necesare. Este vorba de Statul de funcții al
Spitalului Orășenesc care cuprinde inclusiv posturile care erau vacante, propuneri pentru transformarea
unor posturi la secția Pediatrie cu 25 de paturi în compartiment Pediatrie cu 15 paturi:

- poziția 113 „ medic primar - șef secție ” - vacant se transformă în „ medic specialist pediatric ” -
vacant;

- poziția 121 „ asistent medical șef ” se transformă în „ asistent medical principal ”;
- înființare cabinet ortopedic, cu modificările propuse;
- înființare cabinet Gastroenterologie în Ambulatoriu Integrat, cu modificările propuse;
- înființarea compartimentului protecția datelor;
- înființare structură paturi spitalizare de zi. 
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino -  președinte  de  ședință,  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Pucioasa  înregistrată  sub  nr.
100/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Pucioasa înregistrată sub nr.
19/02.02.2018 privind aprobarea Statului de funcții al SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA 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  prelungirea
repartizării ap. nr. 19, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor doamnei Chiran Lenuța și scutirea de la plata chiriei
conform Legii nr. 448/2006. ”

 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că acest contract de închiriere a expirat și cei
de la Electrica vor să ridice contorul.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino -  președinte  de  ședință,  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind prelungirea repartizării ap. nr. 19, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor doamnei Chiran Lenuța și
scutirea de la plata chiriei conform Legii nr. 448/2006 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.

Doamna  secreatr  jr.  Catană Elena precizează că apreciază această hotărâre ca fiind nelegală și
prezintă următoarele:

„ OBIEC}IUNI 
la Hot\rârea Consiliului Local nr. 182/14.11.2018

privind: prelungirea repartiz rii ap. nr. 19, bl. 3 ANL, str. Rânduneleloră
doamnei Chiran Lenu a i scutirea de la plata chiriei conform Legii nr. 448/2006ț ș  

1. Hot\rârea Consiliului Local nr. 182/14.11.2018 este lipsit\ de temei legal.
Locuin]a care i s-a repartizat doamnei Chiran Lenu]a face parte din locuin]ele pentru tineri 

destinate `nchiriereii [i este construit\ prin programul Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e.
„ Repartizarea locuin elor pentru tineri destinate închirierii, construite i date în exploatare prin ţ ş

programele derulate de Agen ia Na ional  pentru Locuin e conform prevederilor ţ ţ ă ţ art. 6^1 alin. (4), se face 
dup  criterii stabilite i adoptate de autorit ile administra iei publice locale i/sau centrale care preiau în ă ş ăţ ţ ş
administrare aceste locuin e, cu avizul Ministerului Dezvolt rii, Lucr rilor Publice i Locuin elor, pe bazaţ ă ă ş ţ
unor criterii-cadru de acces la locuin e i, respectiv, de prioritate în repartizarea locuin elor, aprobate prin ţ ş ţ
hot râre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situa ii concrete ă ţ
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existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuin e i numai din punctul de vedere al ţ ş
cuprinderii teritoriale.”
 Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea `n 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind `nfiin]area Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e prevede 
`n art. 14, alin. (7) c\ „ Stabilirea solicitan ilor care au acces la locuin e i a ordinii de prioritate în ţ ţ ş
solu ionarea cererilor înregistrate în condi iile alin. (1) i (2), precum i repartizarea locuin elor pentru ţ ţ ş ş ţ
tineri, destinate închirierii, se realizeaz  în mod obligatoriu dup  criterii care vor respecta criteriile-cadru ă ă
cuprinse în anexa nr. 11 i care se adopt , cu avizul Ministerului Dezvolt rii Regionale i Locuin ei, de ş ă ă ş ţ
autorit ile administra iei publice locale i/sau centrale care preiau în administrare aceste locuin e. ăţ ţ ş ţ ”

Repartizarea  acestei  locuin]e  s-a  f\cut  cu  nerespectarea  acestor  prevederi  din  Hot\rârea
Guvernului  nr.  962/2001  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin area Agen iei Na ionale pentru Locuin e,  ţ ţ ţ ţ `n sensul c\ nu
respect\ criteriile - cadru cuprinse `n anexa 11 la Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001 [i nici ordinea de
prioritate stabilit\ prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 32/15.02.2018. ”

 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa,
în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public a unui teren în suprafață de 1034 mp, situat în
orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 38. ”

Domnul ing. Hosszu Mihail – arhitect șef dă explicațiile necesare.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino -  președinte  de  ședință,  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  din Inventarul  bunurilor  care aparțin  domeniului  privat  al  Unității
Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public a unui
teren în suprafață de 1034 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 38 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,
TRIFU  MARIUS  ROBERTINO

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