
1

SECRETAR GENERAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 14.08.2020

cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa,
ședință ce s-a desfășurat la Centrul Cultural European Pucioasa

Au participat următorii consilieri:
1. Brebene Marinela
2. Budoiu Ion
3. Dobrici Gheorghe
4. Grigoroiu Monica
5. Hantăr Ana Maria
6. Ianeț Constantin
7. Ivașcu Dragoș Ion
8. Mateoiu Roxana
9. Popa Constantin Tiberiu
10. Roșoiu Daniela Cerasela
11. Sprinceană Eugen Dănuț
12. Trandafir Dorel Ioan
13. Trifu Marius Robertino
14. Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți: doamna consilier Arjan Laurenția și domnul consilier Miu Vasile.
Ședința a fost deschisă de doamna secretar general al orașului Pucioasa, doamna jr. Catană Elena

care spune că ședința extraordinară de astăzi a fost convocată în baza Dispoziției Primarului
nr.631/13.08.2020 și că din consultarea condicii de prezență rezultă că sunt îndeplinite condițiile cerute de
lege pentru desfășurarea ședinței. Dă cuvântul domnului primar ing. Ana Constantin Emilian să prezinte
ordinea de zi a ședinței.

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 doamna consilier Grigoroiu Monica.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.

2 la HCL nr. 20/19.02.2020 privind aprobarea creditelor de angajament ale bugetului de venituri și
cheltuieli pentru acțiuni multianuale 2020 - 2023, modificată prin HCL nr. 65/28.04.2020 și HCL nr.
79/28.05.2020, conform Anexei nr. 1. ”

Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei economice și
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu președintele comisiei juridice prezintă avizul comsiei juridice și
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier Ianeț Constantin președintele comisiei de urbanism prezintă avizul comsiei de urbanism
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul ing. Mangalagiu Adrian dă explicațiile necesare: lista cu creditele de angajament se completează
cu poz. 14 - Anexa 1 - Investiții finanțate prin programe cu finanțare nerambursabilă POR 2014 - 2020: 14.
CONSTRUIREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „ PRICHINDEL ” DIN ORAȘUL PUCIOASA ȘI
ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONĂ - SMIS 123418 - contract de finanțare
nr. 5 782/29.07.2020 - valoarea totală a proiectului este de 17.973.870,30 lei (finanțare nerambursabilă 98%)
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- ani anteriori 2020 - 190.400,00 lei;
2020 - 144.600,00 lei;
2021 - 2.788.563,62 lei;
2022 - 8.450.000,00 lei;
2023 - 6.400.306,68 lei.

Nu mai sunt discuții.
Doamna consilier Grigoroiu Monica - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la HCL nr. 20/19.02.2020 privind aprobarea creditelor de
angajament ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru acțiuni multianuale 2020 - 2023, modificată prin
HCL nr. 65/28.04.2020 și HCL nr. 79/28.05.2020, conform Anexei nr. 1 și este aprobat cu unanimitate de
voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
U.A.T. Orașul Pucioasa pe anul 2020. ”

Doamna consilier Brebene Marinela președintele comisiei economice prezintă avizul comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Doamna ec. Păun Carmen prezintă referatul nr. 17 038/11.08.2020.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare. Precizează că se propune

alocarea sumei de 145 mii lei pentru contractul de finanțare nr. 5 782/29.07.2020 legat de proiectul
Construirea și dotarea Grădiniței „ Perichindel ” din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice
urbane din zonă - SMIS 123418 (cap. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT), cu precizarea că în anul 2020 chltuielile
previzionate se vor rezuma la cheltuieli legate de informare și publicitate (comunicat de preasă) și
consultanță în managementul proiectului, 20 mii lei - consultanță în achiziții publice - 1 proiect -
Construire trei blocuri cu locuințe sociale în orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din
zonă - Cod SMIS 125422, suma de 30 mii lei - Reparații curente Instituții de învățământ - Școala nr. 1
Pucioasa - reparații curente, suma de 30 mii lei- asfaltarea curții școlii și se ia suma de 30 mil. lei de la
reparații curente U. A. T. (cap. 67.02 - Cultură, Recreere, Religie) - (reparații Stadion).

Domnul consilier Budoiu Ion întrebă dacă nu s-a mai aprobat și la ședința trecută bani pentru
consultanță proiecte europene?

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că da, s-a alocat pentru alte 3 proiecte.
Nu mai sunt discuții.
Doamna consilier Grigoroiu Monica - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre

privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Orașul Pucioasa pe anul 2020 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,
GRIGOROIU MONICA

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul general al oraşului Pucioasa 14.08.2020


