
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

`ncheiat ast\zi 02.02.2016
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa care a avut loc `n sala de [edin]e

Au participat urm\torii consilieri:
 

1. Ancuţa Adriana
2. Barbu Adrian
3. Bădescu Gheorghe
4. Burlan Filoftia
5. Butc\ Drago[
6. Cîrstoiu Mihail
7. Cr\ciun Dorina
8. Gorgon Gheorghe Cosmin
9. Grosu Gabriel Mihai

10. Iordănescu Victoria
11. Mădăran Constantin
12. Mircea Daniela Elena
13. Popa Constantin Tiberiu
14. Popescu Corneliu Dan
15. Toma Vasile Gabriel
16. Veveriţă Gheorghe Ion

A fost absent domnul consilier Pop Aurel.
{edin]a a fost deschis\ de doamna Dinu Anca Georgeta - inspector CIC, care `n baza dispozi]iei primarului

ora[ului  Pucioasa  `ndepline[te  atribu]ii  de secretar  al  U. A. T.  Ora[ul  Pucioasa  care spune c\ din  consultarea
condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei [i-l roag\
pe domnul primar  jr. B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi. 

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi. Propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct:
1.  Proiect de  hot\râre privind necesitatea aprob\rii punerii la dispozi]ia „ Electrica Distribu]ie Muntenia

Nord S. A. - Sucursala de Distribu]ie Târgovi[te ” `n folosin]\ gratuit\ a terenului `n suprafa]\ de 5,298 mp. necesar
realiz\rii lucr\rii „ Alimentare cu energie electric\ Centrul Na]ional de Informare [i Promovare Turistic\ ” amplasat
`n Pucioasa, str. Republicii, nr. 61.

Ordinea de zi, `mpreun\ cu suplimentarea ei, este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi `n
forma prezentat\.

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan `ntreab\ dac\ vor mai fi [i alte [edin]e `n aceast\ lun\?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ vor mai fi [edin]e extraordinare sau de `ndat\, `n func]ie de

necesit\]i.
Pre[edinte de [edin]\ este domni[oara consilier Mircea Daniela Elena.
Se trece  la  punctul  1  al  ordinii  de  zi  [i  anume: „  Raportul  nr.  1  791/26.01.2016  privind transparen]a

decizional\  `n  administra]ia  public\  conform  Legii  nr.  52/2003  al  servciului  admnistra]ia  local\  -  Centrul  de
Informare [i Consiliere a Cet\]enilor, Informa]ii Clasificate - perioada de raportare: 01.01.2015 - 31.12.2015. ”

Doamna Dinu Anca Georgeta - inspector CIC prezint\ raportul nr. 1 791/26.01.2016 privind transparen]a
decizional\ `n administra]ia public\ conform Legii nr. 52/2003. Spune c\ acest raport se `ntocme[te `n fiecare an
[i-l prezint\ Consiliului Local.

Nu sunt discu]ii.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Raport privind activitatea  Poli]iei Locale `n anul 2015. ”
~n continuare, domnul Maier Ion - poli]ist local cu atribu]ii de [ef serviciu Poli]ie Local\ prezint\ raportul

de activitate pe anul 2015 al Poli]iei Locale.
 Domnul consilier Popescu Corneliu Dan ridic\ problema trecerii de pietoni din fa]a spitalului care este

departe de trecerea de pietoni actual\ - [i linia continu\ pentru str. C. Ol\nescu la intersec]ie cu str. Avram Iancu.
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Domnul Maier Ion spune c\ s-au f\cut demersuri la C.N.A.D.N.R., au fost invita]i s\pt\mâna viitoare la o
discu]ie cu privire la circula]ia auto [i pietonal\ pe raza ora[ului Pucioasa.

~n ceea ce prive[te linia continu\, `mpreun\ cu compartimentul urbanism vom analiza legisla]ia [i dac\ este
legal, se vor lua m\suri pentru corectarea situa]iei.

Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ acolo trebuie s\ fie linie continu\, fiind o distan]\ foarte mic\ `ntre
cele dou\ str\zi. Se va g\si cu siguran]\ o modalitate de rezolvare a acestor situa]ii, astfel `ncât S.C. Turism s\
poat\ avea acces [i pentru aprovizionare.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va verifica aceast\ situa]ie.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai solicit\ amplasarea unui semn „ OPRIREA INTERZIS| ” la [coal\.

A fost deja un accident.  
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ luni la ora 11.00 sunt invitate atât Poli]ia cât [i C.N.A.D.N.R. s\

vedem ce facem. Ne-au ridicat acele semne cu parcarea, deja nu mai `ncas\m taxa de parcare. Vom vedea ce se va
`ntâmpla. Ma[inile unora stau lejer pe strad\. Vom vedea ce facem. S-au f\cut scrisori la Poli]ie s\ aib\ grij\ pentru
ordonarea circula]iei. Sunt probleme [i cu lumina, firma care r\spunde de lumin\, noaptea nu vine. Sunt probleme
cu apa [i `ntotdeauna „ primarul e de vin\ ”.

Domnul  consilier   Popa  Constantin  Tiberiu  spune  c\  cei  de  la  C.N.A.D.N.R.  ar  trebui  `ntreba]i  cine
`ntre]ine drumul, dac\ noi nu mai `ncas\m taxa de parcare?!

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ le-a solicitat contractul de delegare de la Guvern, dar nu ni le-a
pus la dispozi]ie.

Domnul primar  jr.  B\d\u D\nu]  spune c\ [i  autobuzele circul\ pe strad\,  având `n vedere unde este
autogara. De[i, a fost un porces, autogara func]ioneaz\ [i acum.

Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ la ce `n\l]ime trebuiesc ridicate semnele de circula]ie, pentru
c\ unele sunt foarte joase [i dai cu capul de ele?

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va verifica legisla]ia [i vor fi puse, amplasate a[a cum prevede
proiectul european. Dac\ nu sunt corec]i, se va verifica [i se vor lua m\suri.

Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ s-a aprobat proiectul cu magazinul PROFI. Pe internet
suntem critica]i c\ nu am votat. Am `n]eles c\ magazinul [i-a retras documenta]ia. Cet\]enii s\ fie informa]i corect
cu privire la situa]ia creat\ .

Domnul  primar   jr.  B\d\u D\nu]  spune  c\  la  momentul  când  s-a  solicitat  autoriza]ia  de  construire  a
magazinului, am constatat c\ nu `ndepline[te anumite condi]ii num\rul de locuri de parcare nu era calculat corect,
la suprafa]a desf\[urat\, erau necesare 27 [i ei aveau 16 / 17. C.N.A.D.N.R.-ul le ceruse s\ respecte distan]a de la
axul drumului pân\ la cl\dire care era de 14 m., ei aveau 13 [i ceva. Atunci, m-am adresat cu o scrisoare la Poli]ia
Rutier\ Dâmbovi]a [i cu una la C.N.A.D.N.R. [i i-am informat cu privire la aceste aspecte [i la avizele pe care le-
am dat [i le-am spus c\ avizele nu sunt respectate a[a cum s-au emis s\ le [i retrag\. Nu [tiu dac\ le-a retras sau nu,
dar documenta]ia a fost retras\.

Dac\ vor veni cu documenta]ia legal\, voi emite autoriza]ia de construire. Mi se pune `n spinare [i mie c\
a[ avea un interes, ceea ce nu e adev\rat pentru c\ eu am spa]iile `nchiriate. Vreau s\ fiu corect `n aceast\ chestiune.

Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ ei [i-au retras documenta]ia pentru autoriza]ia de construire, la acest
moment nu exist\ nicio cerere de eliberare a autoriza]iei. Documenta]ia depus\ a avut deficien]e. Pe baza scrisorii
lor, noi am restituit documenta]ia lor. ~n momentul `n care va avea documenta]ia complet\, vom emite autoriza]ia.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ totul se pune pe baza politicii.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ a[a este. Lumea nu este corect informat\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ este mai bine s\ nu r\spundem „ la provoc\ri ”.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ mai este [i domnul Teodoroiu Haralambie, care m\ critic\ tot

timpul pentru diverse chestii legate de Minimax, la fel c\ din cauza mea nu se poate deschide magazinul.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentan]i

ai  Consiliului  Local  Pucioasa  `n  comisia  de  evaluare  [i  selec]ionare  a  documenta]iei  de  solicitare  a  finan]\rii
nerambursabile. ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Se fac poropuneri:  doamna consilier Burlan Filoftia `l propune pe domnul consilier Mădăran Constantin;
domnul  consilier  Butc\ Drago[  `l  propune  pe  domnul  consilier  Bădescu Gheorghe;  doamna consilier  Cr\ciun
Dorina `l propune pe domnul consilier  Veveriţă Gheorghe Ion; domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin se
propune pe dânsul.

Se  fac  buletinele  de  vot.  Se  trec  pe  buletinele  de  vot  cele  4  propuneri:  domnul  consilier  Mădăran
Constantin; domnul consilier Bădescu Gheorghe; domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion [i  domnul consilier
Gorgon Gheorghe Cosmin.  Se trece la  vot  secret.  Comisia  de num\rare este comisia  de validare.  Se alege ca
modalitate  de vot  t\ierea cu o linie  a  persoanei  pe care nu dore[ti  s-o votezi.  Dup\ vot  comisia  de num\rare
procedeaz\ la num\rarea voturilor, rezultatul fiind urm\torul: 
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1. Domnul consilier Mădăran Constantin - 12 voturi;
2. Domnul consilier Bădescu Gheorghe - 12 voturi;
3. Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion -   7 voturi;
4. Domnul consilier Gorgon Gheorghe Cosmin -   5 voturi.

Deci,  persoanele  desemnate  sunt:   domnul  consilier  Mădăran  Constantin,  domnul  consilier  Bădescu
Gheorghe [i  domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii Hot\rârii
Consiliului Local  nr. 152/07.12.2015 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului „ Dezvoltarea
zonei turistice Pucioasa - reabilitare [i modernizare drumuri de interes local `n sta]iunea turistic\ Pucioasa ” cod
SMIS 15330,  Axa prioritar\  5,  Domeniul  major  de  investi]ie  5.2  [i  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  necesare
finaliz\rii acestuia.”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul  consilier  Bădescu  Gheorghe  pre[edintele  comisiei  de  urbanism  prezint\  avizul  comisiei  de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara consilier  Mircea Daniela Elena - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul  de hotărâre

privind  aprobarea modific\rii  Hot\rârii  Consiliului  Local   nr.  152/07.12.2015 privind prelungirea perioadei de
implementare a proiectului „ Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare [i modernizare drumuri de interes
local `n sta]iunea turistic\ Pucioasa ” cod SMIS 15330, Axa prioritar\ 5, Domeniul major de investi]ie 5.2 [i a
cheltuielilor  legate  de  proiect  necesare  finaliz\rii  acestuia [i  este  aprobat  cu  unanimitate  de  voturi  `n  forma
prezentat\.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de
venituri [i cheltuieli [i a bugetului institu]iilor publice finan]ate din subven]ii [i venituri proprii. ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna ec. Sârboiu Adriana spune c\ suma 2 000 lei a venit pentru subven]ii - ajutor pentru `nc\lzire,
sum\ pe care o introducem `n acest buget - 2 000 lei la venituri, 2 000 lei la cheltuieli, ori facem un proiect de
hot\râre de rectificare de buget `ntr-o [edin]\ de `ndat\.

Consilierii propun s\ fie introdus\ aceast\ sum\ `n acest buget. Se vor modifica documentele aferente `n
mod corespunz\tor.

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan ridic\ problema revolu]ionarilor, care pe noul cod fiscal nu mai
beneficiaz\ de aceast\ scutire. 

Pentru a beneficia de scutire, domnul consilier Mădăran Constantin propune ca `ntr-o [edin]\ de Consiliu
Local s\ fie discutat [i acest proiect de hot\râre.

~n continuare, domnul consilier Mădăran Constantin solicit\ s\ se ]in\ cont de propunerea pe care a f\cut-o
`ntr-o [edin]\ anterioar\ legat de repara]ia blocului Omnia, ini]ial s-a prins `n bugetul pe anul trecut o sum\, apoi a
fost luat\ aceast\ sum\. Potrivit Noului Cod, avem obliga]ia s\ `ntre]inem cl\dirile.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ sumele de bani pe care le avem, acum, nu ne ajung nici pentru
func]ionari. Blocul Omnia trebuia prins pe investi]ii, acolo suntem coproprietari, avem o cot\ de 7%. Am mai f\cut
ceva investi]ii. Am `ncercat s\ rezolv\m problema, dar nu am reu[it s\ rezolv\m nimic.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ aceast\ cl\dire este `n picioare, deci putem s-o repar\m.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ cl\dire trebuie s-o `ntre]in\ proprietarul, nu chiria[ul.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ este complicat s\ intervenim, iar acum nu avem bani s\ investim.
Domni[oara consilier  Mircea Daniela Elena - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul  de hotărâre

privind aprobarea bugetului local de venituri [i cheltuieli [i a bugetului institu]iilor publice finan]ate din subven]ii
[i venituri proprii [i este aprobat `mpreun\ cu modificarea propus\ de doamna ec. Sârboiu Adriana cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea utiliz\rii `n cadrul
proiectului Ro-NET a suprafe]ei de teren  de 10 mp. situat `n ora[ul Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat `n vederea
amplas\rii unui num\r de 10 stâlpi (elemente de sus]inere fibr\ optic\). ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul  consilier  Bădescu  Gheorghe  pre[edintele  comisiei  de  urbanism  prezint\  avizul  comisiei  de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
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Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara consilier  Mircea Daniela Elena - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul  de hotărâre

privind aprobarea utiliz\rii `n cadrul proiectului Ro-NET a suprafe]ei de teren  de 10 mp. situat `n ora[ul Pucioasa,
Cartier Pucioasa Sat `n vederea amplas\rii  unui num\r de 10 stâlpi (elemente de sus]inere fibr\ optic\)  [i este
aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind revocarea Hot\rârii Consiliului
Local   nr.  159/17.12.2015  [i  transmiterea  din  domeniul  public  al  Unit\]ii  Administrativ  Teritoriale   Ora[ul
Pucioasa `n domeniul public al Jude]ului Dâmbovi]a a imobilelor construc]ie [i teren aferent,   situate `n ora[ul
Pucioasa., str. Independen]ei, nr. 25 (fosta Gr\dini]\      nr. 3). ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul  consilier  Bădescu  Gheorghe  pre[edintele  comisiei  de  urbanism  prezint\  avizul  comisiei  de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara consilier  Mircea Daniela Elena - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul  de hotărâre

privind revocarea Hot\rârii Consiliului Local  nr. 159/17.12.2015 [i transmiterea din domeniul public al Unit\]ii
Administrativ Teritoriale  Ora[ul  Pucioasa `n domeniul public al Jude]ului Dâmbovi]a a imobilelor construc]ie [i
teren aferent,  situate `n ora[ul Pucioasa., str. Independen]ei, nr. 25 (fosta Gr\dini]\      nr. 3) [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind necesitatea aprob\rii punerii la
dispozi]ia „ Electrica Distribu]ie Muntenia Nord S. A. - Sucursala de Distribu]ie Târgovi[te ” `n folosin]\ gratuit\ a
terenului `n suprafa]\ de 5,298 mp. necesar realiz\rii lucr\rii „ Alimentare cu energie electric\ Centrul Na]ional de
Informare [i Promovare Turistic\ ” amplasat `n Pucioasa, str. Republicii, nr. 61.”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul  consilier  Bădescu  Gheorghe  pre[edintele  comisiei  de  urbanism  prezint\  avizul  comisiei  de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara consilier  Mircea Daniela Elena - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul  de hotărâre

privind  necesitatea  aprob\rii  punerii  la  dispozi]ia  „  Electrica  Distribu]ie  Muntenia  Nord S.  A.  -  Sucursala  de
Distribu]ie  Târgovi[te  ”  `n  folosin]\  gratuit\  a  terenului  `n  suprafa]\  de  5,298  mp.  necesar  realiz\rii  lucr\rii
„ Alimentare cu energie electric\ Centrul Na]ional de Informare [i Promovare Turistic\ ” amplasat `n Pucioasa, str.
Republicii, nr. 61 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Domnul primar  jr.  B\d\u D\nu]  spune c\ informeaz\ consilierii  locali  cu apa potabil\.  Pân\ la  acest

moment nu avem alte comunic\ri de la D. S. P. c\ruia i-am solicitat expres s\ ne informeze zilnic cu privire la
calitatea  apei.  D.  S.  P.  ne-a  informat  pe  26.01.2016  c\  apa  `ndepline[te  condi]iile  din  punct  de  vedere
microbiologic. ~n schimb, parametrii cu privire la tratarea apei cu clor este peste limita admis\ de lege, iar ei o
consider\  ap\  nepotabil\,  nu  poate  fi  b\ut\  [i  folosit\  pentru  prepararea  hranei.  Este  livrat\  cu  aceast\
restric]ionare,.

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ din aceste adrese nu rezult\ c\ apa este nepotabil\. De ce?
Pentru c\ noi avem contract cu ei, potrivit c\ruia ei trebuie s\ ne livreze ap\ potabil\. Suntem ora[ din România
unde apa ni se livreaz\ cu „ sacaua ” [i deci, n-ar trebui s\ pl\tim niciun m3 pentru perioada `n care ni se livreaz\
apa cu  sacaua.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ noi ne raport\m la ce spune D. S. P. - ul, Compania de Ap\
poate spune [i altceva. ~n comunicatul D. S. P. - ului, ultima propozi]ie spune c\ ne va aduce la cuno[tin]\ ori de
câte ori intervin modific\ri,  deci `n]elegem c\ nu au ap\rut modific\ri.  Ulterior, am avut o discu]ie cu doamna
Costea director adjunct la D. S. P., mi-a spus c\ urm\rim site-ul D. S. P. - ului. Oamenii ne `ntreab\ [i noi nu [tim
ce s\ le spunem. Mai grav, este c\ legea spune c\ dac\ 30 de zile apa nu este potabil\, Ministerul S\n\t\]ii trebuie
s\ informeze Comisia European\. Probabil, c\ acest lucru se evit\. Am cerut [i public [i prin scrisori, Companiei de
Ap\, s\ precizeze cum va rezolva aceast\ problem\.
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Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ nu va pl\ti apa.
Domnul  primar  jr.  B\d\u  D\nu]  spune  c\  aceast\  problem\  este  o  problem\  individual\.  La  ADI  -

Dâmbovi]a,  la  [edin]\,  ni  s-a pus  la  dispozi]ie  un pachet  de  documente -  ordinea  de zi  [i  nu  se  mai  reg\sea
aprobarea tarifului. Eu, Budoiu, cel de la R\cari [i cel de la Gura Foii, am fost `mpotriv\. Chiar [i Stroie de la
{otânga a solicitat ADI s\ amâne votarea proiectului de hot\râre cu privire la majorarea capitalului social. S-a
retras acest proiect de pe ordinea de zi. Se dore[te s\ fie `n subordinea Consiliului Jude]ean acest serviciu, pentru a
putea fi controlat de Consiliul Jude]ean. Una peste alta, conducerea Companiei este `n municipiul Târgovi[te - dl.
Stan. Domnul Oprea se poart\ ca un st\pân asupra noastr\, noi nu suntem subordona]i, dânsul este subordonatul
nostru. Oprea `ncearc\ s\ arunce vina asupra altora, de exemplu Fieni. Poate c\ are dreptate, dar nu a[a se rezolv\
treburile. ~n contractul de deleg\ri scrie c\ se preia [i zona investi]ional\. Acest aspect este folosit politicianist. Ar
trebui s\ spunem adev\rul gol, golu]. Principala vin\ care mi se aduce mie [i care pleac\ de la Dan Sprâncean\ este
c\ nu am g\sit sursa alternativ\ pentru asigurarea apei. Sursa alternativ\ pentru apa din Pucioasa este cuprins\ `n
masterplanul jude]ean. Altceva nu se poate spune. Acest masterplan este obligatoriu de respectat. Sursa alternativ\
este sursa montan\. Avem structura realizat\ pân\ la Berevoie[ti.  Sursa altertnativ\ pe care o dore[te Consliul
Jude]ean - este uzina de la baraj, acest lucru pentru a se implica  Consliul Jude]ean `n rezolvarea problemelor [i nu
ora[ul Pucioasa. A[a este [i cu podul. Nu se poate veni cu conducta decât prin propriet\]ile oamenilor. Dac\ avem
fonduri europene [i guvernamentale de ce nu aducem conducta de la Buciumeni sau de la Fieni [i s\ rezolv\m
problema? De ce mai facem o alt\ investi]ie [i nu rezolv\m aceast\ problem\? De ce s\ mergem s\ lu\m ap\ de la
Barajul de la Bolboci?

Infestarea lacului de la  Bolboci [i Scopoasa sunt cunoscute. Toate acumul\rile de suprafa]\ au probleme.
Noi [tim câte ceva, dar [tim pe surse. Am `n]eles c\ Fieniul nu a data banii pe conducta Buciumeni - Fieni, Budoiu
spune c\ a dat banii pentru teritoriul s\u, restul trebuie rezolvat de Consiliul Jude]ean, oricum  Consiliul Jude]ean
ne garanteaz\ `mprumuturile. Oricare din aceste situa]ii dureaz\ câteva luni. Atunci se pune problema: ce facem cu
apa de la Pucioasa?! Nimeni nu r\spunde la aceats\ `ntrebare.

Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreb\ dac\ investi]iile despre care se discut\ nu au ni[te termene?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ ambele au termne de realizare: una este pe fonduri europene,

altele cu investi]ii de la Consiliul Jude]ean.
Aceste investi]ii au termene stabilite.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreb\ dac\ conducta f\cut\ de Pucioasa la bazin este recep]ionat\ de

cineva?
Dl. ing. Hosszu Mihail spune c\ pân\ la Mu[a,  pân\ la Br\ne[ti,  pân\ la Bela lucr\rile sunt finalizate. Este

func]ional\. Am studiat problema [i am discutat [i cu alte persoane care se pricep, aceast\ conduct\ de ap\ care ar
trebui s\ aprovizioneze ora[ul este aproape de conducta din R\tei care aprovizioneaz\ actualmente Fieniul. Ace[ti
oameni de meserie, spun c\ pe perioade de consum redus, ar ajunge apa [i pentru Fieni [i pentru Pucioasa [i pentru
comunele limitrofe. Nu `n]eleg de ce nu se dore[te s\ se lege aceast\ conduct\ de la R\teiu [i de ora[ul Pucioasa pe
acea conduct\. Cât s\ coste? Am suporta noi costurile, distan]a este mic\, câteva sute de metri. Chiar dac\ la var\ ar
trebui restric]ionat consumul, am primi ap\ potabil\ de la R\tei.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ aceast\ conduct\ este deteriorat\. Conducta vine de la Fieni,
Berevoie[ti, Bela, pân\ la Mu[a.

Dl. ing. Hosszu Mihail spune c\ vine de la Mo]\ieni.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ ne-am `ntoarce din nou la program.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ aceast\ conduct\ este compromis\.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ am avea ap\ de b\ut, chiar [i cu program. La acest moment, nu

se pune problema de program. Poate `n var\, dac\ nu s-ar rezolva problema, s-ar pune problema de program.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreb\ `n ce este captat\ apa de la R\tei?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt captate `n stânc\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune s\ se insiste: ce facem cu apa!?
Domnul  primar  jr.  B\d\u  D\nu]  spune  c\  va  face  o  peti]ie  la  Guvernul  României,  pentru  c\  nu  se

intereseaz\ nimeni de noi.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ cei de la Hotel Ceres ne-au solicitat informa]ii cu privire la ap\,

pentru c\ `ncep activitatea.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ aceast\ ap\ a stricat [i centrale.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-au luat probe de la [ipote - 7 la nr. [i s-a constatat c\ [ipotul de

la Marine[ti nu este potabil, [ipotul de la Vinalcool nu este potabil, [ipotul de la {erb\ne[ti este nepotabil.
Domnul  consilier  Mădăran  Constantin  `ntreb\  dac\  apa  va  fi  dat\  la  program?  Cred  c\  ar  trebui  s\

urgent\m racord\rile, pentru c\ dac\ se va ajunge la program va fi dezastros.
Mi-a pl\cut ce le-a spus Jijie, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu]: da]i apa la uat-uri `napoi . Este o

b\t\lie pe aceast\ companie [i nu [tiu de ce?!
Domnul  primar  jr.  B\d\u  D\nu]  prezint\  `n  continuare  [ipotul  de  la  Glodeni  (Miculescu)  apa  este

nepotabil\, dar se poate interveni, [ipot Spital Albastru - s-a recomandat o dezinsec]ie a sursei, nepotabil\, [ipot
Filatur\  nepotabil,  neconform;  au  recomandat  dezinsec]ia  sursei,  [ipot  la  Glodeni  (Mateoiu)  -  nepoatbil,  se
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recomand\ dezinsec]ia, [ipot (Br\det) - nepoatbil, se recomand\ dezinsec]ia, fântâna de la {erb\ne[ti - nepotabil,
dar poate fi tratat\, pentru c\ au captare. Fântânile pot fi dezinfectate.

Suntem obliga]i prin lege s\ inform\m.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
prof. MIRCEA  DANIELA  ELENA

                          
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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