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SECRETAR GENERAL
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 31.03.2020
cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului 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. Miu Vasile
10. Popa Constantin Tiberiu
11. Sprinceană Eugen Dănuț
12. Trandafir Dorel Ioan
13. Trifu Marius Robertino
14. Voicu Emilia Romelia

Au fost absente: doamna consilier Arjan Laurenția și doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela.
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.
362/27.03.2020 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 Trandafir Dorel Ioan.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de

organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Pucioasa. ”
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 consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale prezintă avizul comsiei sociale

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna secretar general al orașului Pucioasa, jr. Catană Elena prezintă proiectul de regulament.

Spune că a refăcut acest regulament pentru a armoniza dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, dar și pentru a cuprinde în el o
procedură de desfășurare a ședințelor Consiliului Local online, procedură ce se regăsește la art. 23, alin. (8) din
proiectul de regulament.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan propune ca membrii comisiilor de specialitate să transmită
în scris votul lor pe SMS sau WhatsApp, acestea să le printeze și să păstreze (arhiveze) voturile, pentru a
avea dovada cum a votat fiecare consilier.
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Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune să se completeze Regulamentul de Organizare
și Funcționare și cu votul secret în cazul ședințelor online: fiecare consilier va vota în scris și va comunica
secretarului general al orașului Pucioasa cum a votat pe WhatsApp, iar secretarul general va întocmi
proces - verbal cu rezultatul votului și va prezenta procesul - verbal în ședința Consiliului Local.

Toate dovezile cu privire la vot - atât în cazul ședințelor comisiilor cât și în cazul ședințelor
Consiliului Local vor fi păstrate de președinții și secretarii comisiilor, respectiv secretarul general și vor fi
predate imediat după încetarea situației de urgență secretarului general.

Alte discuții nu mai sunt.
Proiectul de Regulament de Organizare și Funcționare, împreună cu amendamentele și completările

formulate de domnul consilier Trandafir Dorel Ioan și de domnul primar ing. Ana Constantin Emilian au
fost supuse la vot și aprobate cu unanimitate de voturi, cu modificările propuse

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării temporare
(pe perioada stării de urgență) a activității comerciale, pentru titularii contractelor de închiriere având ca
obiect închirierea unor terenuri în suprafață de 3 mp. pentru amplasarea unor tonete în Bazarul de tonete
Sarmis în scopul desfășurării unei activități economice de vânzare cu amănuntul al produselor de
îmbrăcăminte și încălțăminte. ”

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 primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare: precizează că este vorba de
Bazarul Pieței, unde oamenii nu mai puteau funcționa și au solicitat suspendarea plății chiriei pe luna
aprilie. Nu s-a găsit încă o modalitate legală, dar noi am supus acest proiect de hotărâre pentru a vedea
împreună cu dvs. ce hotărâri luăm.

Doamna secretar general jr. Catană Elena precizează că fiind o situație de urgență consideră că se
poate suspenda acestă plată. Nu știe care va fi punctul de vedere al Curții de Conturi, dar ar fi ilogic ca
acești oameni să plătească o chirie pentru un spațiu pe care nu l-au utilizat din cauza situației de urgență.

Prin Ordonanță s-a legiferat doar pentru magazinele din mall-uri, nu și pentru astfel de situații. În
cazul în care Curtea de Conturi va aprecia că nu este legală această hotărâre, va trebui să recuperăm banii.

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

privind aprobarea suspendării temporare (pe perioada stării de urgență) a activității comerciale, pentru
titularii contractelor de închiriere având ca obiect închirierea unor terenuri în suprafață de 3 mp. pentru
amplasarea unor tonete în Bazarul de tonete Sarmis în scopul desfășurării unei activități economice de
vânzare cu amănuntul al produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte și este aprobat cu unanimitate de
voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii
obiectivului de investiții: Eficientizare energetică prin modernizare și reabilitare a Grădiniței nr. 3 -
Anexa 3.1 în Eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit <<Micul Prinț>> Pucioasa. ”

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

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că Grădinița nr. 3are denumirea „ Micul Prinț ” și deci
obiectivul de investiții „ Eficientizare energetică prin modernizare și reabilitare a Grădiniței nr. 3 - Anexa
3.1 ” din lista de investiții pe anul 2020 (Hotărârea Consiliului Local nr. 21/19.02.2020) se modifică în
„Eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit „ Micul Prinț ” Pucioasa.”

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

privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții: Eficientizare energetică prin
modernizare și reabilitare a Grădiniței nr. 3 - Anexa 3.1 în Eficientizare energetică a Grădiniței cu
program prelungit <<Micul Prinț>> Pucioasa și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.
1 la HCL nr. 94/07.06.2019 privind aprobarea asocierii județului Dâmbovița prin Consiliul Județean
Dămbovița cu U. A. T. Orașul Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa în vederea realizării în comun a
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obiectivului de investiții INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI
DE TRATARE A APEI PUCIOASA. ”

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 ing. Hosszu Mihail spune că s-a încheiat între județul Dâmbovița prin Consiliul Județean
și orașul Pucioasa prin Consiliul Local un contract de asociere prin care fiecare avea o contribuție de 50%
pentru realizarea obiectivului de investiții: „ Instalație de alimentare cu apă potabilizabilă a Stației de
tratare a apei Pucioasa.” Precizează că pe parcursul executării lucrărilor pentru eliminarea infiltrațiilor de
apă din tranșeele executate pentru montajul conductelor și a căminelor prefabricate a fost necesar
utilizarea pompelor de epuismente, iar în urma vizitei reprezentanților S. C. CATD S. A. și D.S.P.
Dâmbovița pe șantier s-a propus împrejmuirea zonei de protecție sanitară a conductei de presiune fiind
vorba de o sumă de 48 000 lei. Acestă sumă intră la diverse și neprevăzute. Consiliul Județean nu au
prinși în bugetul județului bani pentru a ne da 50% din acestă sumă, iar lucrarea este gata, motiv pentru
care se propune să se modifice contractul inițial, iar lucrările cuprinse la „ Diverse și neprevăzute ” să fie
suportate de bugetul local.

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

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 94/07.06.2019 privind aprobarea asocierii județului
Dâmbovița prin Consiliul Județean Dămbovița cu U. A. T. Orașul Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa
în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILIZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA și este aprobat cu unanimitate de
voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii
Consiliului Local nr. 57/30.06.2005 și darea în administrare Grădiniței nr. 1 „ Prichindel ” oraș Pucioasa -
Dâmbovița, a imobilului denumit Grădinița nr. 1, situată în orașul Pucioasa, Aleea Ardealului, nr. 2,
precum și a imobilului denumit Grădinița cu program prelungit „ Micul Prinț ”, situată în orașul Pucioasa,
Bulevardul Trandafirilor. ”

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. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare. Precizează că acestă hotărâre este necesară în
cadrul proiectului pe Axa 3.1.

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

privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 57/30.06.2005 și darea în administrare
Grădiniței nr. 1 „ Prichindel ” oraș Pucioasa - Dâmbovița, a imobilului denumit Grădinița nr. 1, situată în
orașul Pucioasa, Aleea Ardealului, nr. 2, precum și a imobilului denumit Grădinița cu program prelungit „
Micul Prinț ”, situată în orașul Pucioasa, Bulevardul Trandafirilor și este aprobat cu unanimitate de voturi
în forma prezentată.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
U.A.T Orasul Pucioasa si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din
venituri proprii 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 - persoană delegată cu atribuții de șef birou - contabilitate precizează că
au fost primiți 50 mii lei de la U. E. (cerere de rambursare), fiind vorba despre o depășire a bugetului
local. Prin acest proiect 50 mii lei - cap. 70.02. - pentru plata unor lucrări suplimentare în vederea
finalizării și recepționării lucrărilor pentru apă;

- 60 mii lei de la acoperiș sediu atelier - vor fi flosiți pentru necesități urgente provenind din
situația de criză generată de pandemia de coronavirus;
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- 40 mii lei - de la preluare apă pluvială Miculești, Diaconești, str. Unirii - vor merge tot la alte
necesități urgente - situația de criză;

- la protecție civilă + 100 mii lei pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu coronavirus
(COVID - 19) amenajare și dotare spațiu carantină, procurare materiale de dezinfecție, echipamente de
protecție;

- 100 mii lei de la reparați bl. ANL se transferă în scopul pregătirii structurilor care se vor ocupa
de criză;

- 100 mii lei de la trotuare zona centrală se transferă în scopul - Spitalul Pucioasa pregătirii
structurilor care se vor ocupa de criză;

- cap. 66.02 - sănătate - 200 mii lei - deoarece orașul Pucioasa trebuie să asigure gestinarea optimă
a crizei.

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

privind rectificarea bugetului local al U.A.T Orasul Pucioasa si bugetul institutiilor publice si activitatilor
finantate partial sau integral din venituri proprii pe anul 2020 și este aprobat cu unanimitate de voturi în
forma prezentată.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii Planului
de situatie si Documentatiile cadastrale aferente coridorului de expropriere intocmite de SC NORTH
TOPOCAD, prin topograf autorizat ing. Claudiu Constantin Ilinca, Anexa nr.1 la HCL nr. 87/30.05.2019
privind Declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, a imobilului teren in
suprafata de 18861 mp, pentru realizarea obiectivului INSTALATIE DE ALIMENTARE CU APA
POTABILIZABILA A STATIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA si mandatarea Primarului Oraslui
Pucioasa, domnul Ana Constantin Emilian sa emita dispozitie de expropriere pentru imobilele care
constitue coridorul de expropriere. ”

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. Hosszu Mihail dă explicațiile necesare. Spune că în perioada execuției lucrărilor s-au
identificat câteva zone în care nu se poate respecta traseul inițial din cauza zonei mlăștinoase și inundate,
motiv pentru care a fost necesară translatarea traseului conductei, implicit modificarea culoarului de
expropriere, conform planului de situație anexat.

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

privind aprobarea actualizarii Planului de situatie si Documentatiile cadastrale aferente coridorului de
expropriere intocmite de SC NORTH TOPOCAD, prin topograf autorizat ing. Claudiu Constantin Ilinca,
Anexa nr.1 la HCL nr. 87/30.05.2019 privind Declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de
utilitate publica, a imobilului teren in suprafata de 18861 mp, pentru realizarea obiectivului
INSTALATIE DE ALIMENTARE CU APA POTABILIZABILA A STATIEI DE TRATARE A APEI
PUCIOASA si mandatarea Primarului Oraslui Pucioasa, domnul Ana Constantin Emilian sa emita
dispozitie de expropriere pentru imobilele care constitue coridorul de expropriere 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 general al oraşului Pucioasa


