
 

SECRETAR

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 20.05.2019

cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Pucioasa

Astăzi 20.05.2019 a avut loc ședința de îndată a Consiliului Local Pucioasa, ședință 
la care au participat următorii consilieri:  

1. Brebene Marinela
2. Dobrici Gheorghe
3. Hantăr Ana Maria
4. Ianeț Constantin
5. Ivașcu Dragoș Ion
6. Mateoiu Roxana
7. Miu Vasile
8. Popa Constantin Tiberiu
9. Roșoiu Daniela Cerasela
10. Sprinceană Eugen Dănuț
11. Trifu Marius Robertino
12. Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți domnii consilieri: doamna consilier Arjan Laurenția, domnul 
consilier Budoiu Ion, doamna consilier Grigoroiu  Monica 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 Dispoziției Primarului   
nr. 556/20.05.2019 și că din consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite
condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței. Apoi îl roagă pe domnul viceprimar 
ing. Sprinceană Eugen Dănuț să prezinte ordinea de zi și s-o supună la vot.
 Domnul viceprimar - ing. Sprinceană Eugen Dănuț 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 

actualizarea cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Eficientizare energetică prin 
reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa, strada Avram 
Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 209/04.10.2017 și actualizate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
33/06.03.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 50/23.04.2019.”
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Domnul ing. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare: în cadrul sesiunii de proiecte 
POR/2017/3/3.1/ REGIUNI Axa prioritară 3 s-a depus proiectul  Eficientizare energetică 
prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa, strada 
Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița.

La verificarea documentației ADR Sud Muntenia, în calitate de organism 
intermediar pentru POR a solicitat o serie de documente și clarificări cu privire la bugetul 
proiectului.

Având în vedere prevederile art. 164, alin. (1) din Leega nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 pentru domeniul construcții - salariul de bază
minim brut garantat în paltă se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri la 
suma de 3 000 lei/lună.

De asemenea și Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 emisă de către MDRAP - Direcția 
Generală AMPOR reglementează aplicabilitatea prevederilor art. 71 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 114/2018.

În urma modificărilor efectuate (ca urmare a Instrucțiunii nr. 112) au crescut valorile
capitolelor 3.4 Consultanță, respectiv 3.5 Cheltuieli diverse și neprevăzute.

 Instrucțiunea AMPOR nr. 112 referindu-se doar la mâna de lucru, se vor 
retransmite toate documentele care suferă modificări (secțiunea din formularul CF, 
declarații, hotărâri, machete, după caz. 

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

de  hotărâre  privind  actualizarea  cheltuielilor  aferente  obiectivului  de  investiții
Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul
Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița ,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 209/04.10.2017 și actualizate prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 33/06.03.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 50/23.04.2019 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.  196/29.11.2018 actualizată  prin  HCL  nr.  51/23.04.2019 privind
aprobarea proiectului Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor
rezidențiale  din  orașul  Pucioasa,  strada  Avram  Iancu,  Bloc  1,  Bloc  2,  Bloc  3,  oraș
Pucioasa, județul Dâmbovița, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma
etapei de evaluare și selecție. ”

Domnul  ing.  Hosszu  Mihail  precizează  că  având  în  vedere  completările  și
modificările  solicitate  de  ADR  Sud  Muntenia  la  cererea  de  finanțare,  propunem
modificarea HCL nr. 196/29.11.2018, actualizată prin HCL nr. 51/23.04.2019 structura de
cheltuieli fiind următoarea: 

- valoarea totală eligibilă: 2.653.321,95 lei (inclusiv TVA);
- valoarea totală neeligibilă: 121.979,37 lei (inclusiv TVA);
- valoarea contribuției asociației de proprietari la cheltuielile eligibile: 606.777,00

lei - 25% din cheltuielile eligibile
- valoarea contribuției asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum

84.062,08 lei.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Dobrici Gheorghe - președinte de ședință, supune la vot proiectul

de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  196/29.11.2018  actualizată  prin  HCL   nr.
51/23.04.2019 privind aprobarea proiectului  Eficientizare energetică prin reabilitarea și
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consolidarea clădirilor rezidențiale  din orașul  Pucioasa,  strada Avram Iancu, Bloc 1,
Bloc 2,  Bloc 3,  oraș Pucioasa,  județul  Dâmbovița,  în conformitate  cu ultima formă a
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 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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