
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 25.04.2019
cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa

care s-a desfășurat în sala de ședințe

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

Ședința a fost deschisă de secretarul orașului Pucioasa - doamna jr. Catană Elena, care spune că 
ședința ordinară a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 498/19.04.2019 și că din consultarea 
condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței. 

Apoi, îl roagă pe domnul 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.
Doamna secretar jr. Catană Elena supune atenției consilierilor locali procesele verbale ale 

ședințelor Consiliului Local Pucioasa, ședința ordinară din 28.03.2019 și ședințele de îndată din 
12.04.2019 și 23.04.2019.

 Doamna secretar jr. Catană Elena supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului Local din data de 28.03.2019. Întreabă dacă sunt observații asupra procesului 
verbal? Nu sunt. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.03.2019 este 
supus la vot și este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - doamna consilier Grigoroiu 
Monica, consilier local ce nu a fost prezent la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.03.2019.

Apoi supune atenției Consiliului Local procesul verbal al ședinței de îndată din data de 
12.04.2019. Întreabă dacă sunt obiecțiuni asupra acestui proces verbal? Nu sunt.  Procesul verbal al 
ședinței de îndată din 12.04.2019  este supus la vot și este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” și  4 
„ ABȚINERI ” - (doamna consilier Brebene Marinela, domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier 
Grigoroiu Monica și domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion), consilieri locali ce nu au fost prezenți la 
ședința  de îndată a Consiliului Local din 12.04.2019.

În continuare doamna secretar jr. Catană Elena supune atenției consilierilor locali procesul verbal 
al ședinței de îndată din data de 23.04.2019. Întreabă dacă sunt obiecțiuni asupra acestui proces verbal? 
Nu sunt.  Procesul verbal al ședinței de îndată din 23.04.2019  este supus la vot și este aprobat cu 14 
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voturi „ PENTRU ” și  2 „ ABȚINERI ” - (domnul consilier Budoiu Ion și doamna consilier Hantăr Ana 
Maria), consilieri locali ce nu au fost prezenți la ședința  de îndată a Consiliului Local din 23.04.2019.

Președinte de ședință este domnul consilier Budoiu Ion.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de

angajament pentru acțiuni multianuale - perioada 2019 - 2021 conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.”
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 dă explicațiile necesare.
Domnul consilier Budoiu Ion întreabă pe doamna secretar dacă acest proiect de hotărâre este legal

și cine le garantează că bugetul va suporta aceste credite?
Doamna secretar jr. Catană Elena precizează că este legal un astfel de proiect de hotărâre, nu poate

să spună dacă bugetul poate suporta sau nu aceste credite. Pecizează, însă, că în bugetele anilor viitori
aceste credite de angajament trebuie obligatoriu prinse în buget și nu este dânsa în măsură să stabilească
oportunitățile.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale - perioada 2019 - 2021 conform Anexelor
nr. 1 și nr. 2 și este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din subvenții și venituri proprii
pe anul 2019. ”

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

Domul  primar  ing.  Ana  Constantin  Emilian  prezintă  proiectul  bugetului  local.  Precizează
principalele investiții cuprinse în bugetul pe anul acesta.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din subvenții
și venituri proprii pe anul 2019 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

 Doamna secretar jr.  Catană Elena precizează că apreciază acestă hotărâre ca fiind nelegală și
prezintă:

„ OBIECȚIUNI 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/25.04.2019

privind: aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din
subvenții și venituri proprii pe anul 2019 

Apreciez  că  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  53/25.04.2019  este  nelegală  pentru  următoarele
considerente:

1. Nu au fost prevăzute în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și
celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii, încălcându-se prevederile art. 6, alin. (20)
din Legea nr. 50/2019 potrivit cărora                      „ Autorităţile administraţiei publice locale asigură, cu
prioritate, plata cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (7) ” din același act normativ adică „ În anul 2019,
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. II alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată
cu modificări  şi  completări  prin Legea nr.  364/2002,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  de la
prevederile art. 20 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea
personalului  plătit  din fonduri  publice  în  anul  2014,  precum şi  alte  măsuri  în  domeniul  cheltuielilor
publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la
prevederile art. 40 alin. (1) şi art. 51 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor  persoanelor  cu handicap,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  finanţarea
sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul
judeţelor  şi  sectoarelor  municipiului  Bucureşti  se  asigură  din  veniturile  proprii  ale  acestora  şi,  în
completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după
caz,  iar finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile
lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi sectoarelor
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municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz. ” (5 500 mii lei necesar; 3
780 mii lei alocat; diferență 1 720 mii lei)

2.  Cheltuielile  de  personal  aferente  tuturor  activităților  bugetului  local  finanțate  din  venituri
proprii,  sunt asigurate  în proporție  de 73,38% (calculul  efectuat  strict  la  posturile  ocupate),  iar  suma
necesară acordării voucherelor de vacanță nu a fost cuprinsă în buget. Potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, art. 38 „ În
perioada 2019 - 2021, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile
şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de
credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii,
cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. ”(salarii - 6 950  mii lei - necesar; 5 100 mii
lei - alocat; diferență 1 850 mii lei).

Art.  42,  alin.  (1)  din acela;i  act  normativ  -  „  Nerespectarea  de  către  ordonatorii  de  credite  a
prevederilor art. 34 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (2) - (4), art. 37 - 39 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.  Amenda se aplica persoanelor fizice care au
îndeplinit calitatea de ordonator de credit la data săvârşirii faptei. ”

3. Nu respectă prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - art. 5, alin. (3) și
alin. (4) „ (3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de
credite,  pe  destinaţii,  respectiv  pe  acţiuni,  activităţi,  programe,  proiecte,  obiective,  se  efectuează  în
concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de
acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective.
    (4) Fundamentarea  şi  aprobarea cheltuielilor  bugetelor  locale  se  efectuează  în  strictă  corelare  cu
posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.”

Pe bugetul supus atenției dvs. veniturile și cheltuielile sunt echilibrate așa cum prevede legea. În
realitate sunt cheltuieli de 4 571 mii lei care nu sunt cuprinse în buget, la partea de cheltuieli, dar care
trebuie plătite: salarii asistenți personali, salarii persoane din aparatul propriu al primarului și contractul
de delegare cu SCUP-ul. ”

Domul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că și-a asumat această contravenție. Peste tot
este la fel. Așteptăm la momentul de față alocarea din cei 7% de la Consiliul Județean. După calculele
mele, spune domul primar ing. Ana Constantin Emilian, suma va fi destul de consistentă, dar nu este
cazul să discutăm acum. La fel, în fiecare an, am primit inclusiv la sfârșitul anului bani pentru cheltuielile
pentru care nu aveam acoperire.  Probabil  vom primi  și  în acest  an,  și  nu în decembrie,  ci  mult  mai
devreme, pentru că situația este generalizată. Nu este problema orașului Pucioasa sau a lui Costin Ana.
Fieniul nu are bani nici de funcționare. Mi-am asumat acest risc, a veni la Primărie înseamnă un risc.
Acum sunt discuții și cu asistenții personali. Indemnizația este de 1 400 lei, iar cheltuielile cu salariile
sunt duble. O să vedem cum o să le rezolvăm: poate vom ajunge și la restructurări. Colegele mele au
obligația  să ia caz cu caz și  să vadă dacă au grijă  de persoanele pentru care primesc  salariu.  Avem
probleme foarte mari de sănătate pentru populația din Pucioasa. La sfârșitul anului trecut am mărit nr. de
la 55 la 70 și sunt convins că numărulș persoanelor se va micșora substanțial. În a doua perioadă a anului
mă voi ocupa foarte mult de aceste investiții. Pe partea de reduceri de cheltuieli aici pot să umblu. Cu
siguranță lucrurile se știu. Sunt probleme la orașe, principale reședințe de județ, au câștigat foarte mult din
acest buget. Au și ei problemele lor. Este o realitate cruntă pe care eu mi-o asum. A veni la muncă, doar
pentru a semna ștatele de plată, n-o să fac niciodată acest lucru. Și a veni la muncă pentru a semna ștatele
de  plată  din  banii  cetățenilor,  pentru  unii  care  nu merită  acest  lucru,  iarăși,  spun:  n-o  să  fac  aceste
compromisuri. Din punct de vedere al Prefecturii, eu mi-am făcut temele, nu este nicio problemă dacă
doamna secretară nu avizează de legalitate acestă hotărâre, eu mi-am făcut temele și am fost asigurat că
nu va fi nicio problemă, pentru că nu au de ce.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din subvenții
și venituri proprii pe anul 2019 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 aprobarea prelungirii
duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele din domeniul privat al orașului Pucioasa. ”
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Doamna  consilier  Brebene  Marinela  președintele  comisiei  economice  prezintă  avizul  comsiei
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Doamna ing. Dinu Anca Georgeta dă explicațiile necesare.
Doamna consilier Brebene Marinela întreabă de ce se prelungesc numai pe un an?
Doamna secretar jr. Catană Elena precizează că în acest fel îi obligăm pe cei care au contract de

închiriere să-și plătească la zi chiria, să nu aibă restanțe.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele din domeniul privat al
orașului 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 aprobare  Plan
Urbanistic  de  Detaliu  (PUD)  CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ  S+P+M,  ORAȘ  PUCIOASA,  STR.
MORILOR, NR. 38. ”

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 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.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M, ORAȘ PUCIOASA,
STR. MORILOR, NR. 38 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor
și taxelor locale, precum și a taxelor speciale 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. Solomon Gabriela prezintă raportul nr. 5 762/12.03.2019 prin care propune indexarea
anuală a taxelor, având ca temei art. 491, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
potrivit căruia: 

„ (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de
30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finanţelor  Publice  şi  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi
Administraţiei Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul
fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. ”

Rata inflației pentru 2018 este de 4,6%.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale,  precum și  a  taxelor  speciale  pe anul  2020 și  este  aprobat  cu
unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar. ”

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

Nu sunt discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar și este aprobat
cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece  la  punctul  7  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Raport  asupra sistemului  de  control  intern
managerial la data de 31.12.2018. ”

Domnul ing. Butcă Doru spune că acest raport trebuie întocmit obligatoriu, la sfârșitul fiecărui an
și trebuie supus aprobării Consiliului Local. Este o măsură dispusă de Curtea de Conturi, potrivit deciziei
rămasă ca urmare a auditului ce a avut loc la SCUP.
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Alte discuții nu mai sunt.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor

financiare pe anul 2018 ale S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA
SCUP S. R. L. ”

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.

Domnul ing. Butcă Doru dă explicațiile necesare. 
Alte discuții nu mai sunt.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

privind  aprobarea  situațiilor  financiare  pe  anul  2018  ale  S.  C.  SERVICII  COMUNITARE  DE
UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.  și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului 
de închiriere nr. 13 673/28.06.2013, de la Drogoreanu Radu Cezar la Toma Violeta precum și cesiunea 
contractului de închiriere nr. 12 239/07.06.2013 de la Oprea Constantin la Popescu Mariana.”

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.

Nu sunt discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

cesiunea contractului de închiriere nr. 13 673/28.06.2013, de la Drogoreanu Radu Cezar la Toma Violeta
precum și cesiunea contractului de închiriere nr. 12 239/07.06.2013 de la Oprea Constantin la Popescu
Mariana și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
programului minimal de activități aferent perioadei ianuarie - septembrie 2019 ce urmează a fi realizat de 
Centrul Cultural European 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 director Țopa Ion spune că a fost foarte greu să întocmească acest program minimal. Am
încercat să nu depășesc programul minimal inițial aprobat. Acum îl supunem atenției dvs. doar până în
luna septembrie. Am păstrat manifestările importante, festivalul, Zilele Culturii Europene, pe lângă ele și
alte activități cu ajutorul prietenilor.

Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune că anul trecut la salarii ați avut 7 000! Acum aveți
mai puțin?

Domul  primar  ing.  Ana  Constantin  Emilian  spune  că  motivul  este  același:  lipsa  resurselor
financiare.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea programului minimal de activități aferent perioadei ianuarie - septembrie 2019 ce urmează a fi
realizat de Centrul Cultural European al orașului Pucioasa  și este aprobat cu unanimitate de voturi în
forma prezentată.

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind transformarea 
postului ocupat de personalul contractual debutant care îndeplinește condițiile pentru promovarea în 
gradul profesional imediat superior în trimestrul II/2019.”

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

Nu sunt discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

transformarea  postului  ocupat  de  personalul  contractual  debutant  care  îndeplinește  condițiile  pentru
promovarea în gradul profesional imediat superior în trimestrul II/2019 și este aprobat cu unanimitate de
voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al evaluării anuale a managementului instituției de cultură - Centrul Cultural European Pucioasa,
aflată sub autoritatea Unității Administrativ Teritoriale 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 Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale prezintă avizul comsiei sociale
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Doamna inspector Pătru Florinela dă explicațiile necesare. Precizează că în fiecare an, pe durata
contractului de management, se face evaluarea managementului instituției de cultură - Centrul Cultural
European  Pucioasa.  Comisia  de  evaluare  a  recomandat  menținerea  la  conducerea  Centrului  Cultural
European Pucioasa a domnului Țopa Ion.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Budoiu Ion - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind

aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituției de cultură - Centrul Cultural
European Pucioasa, aflată sub autoritatea Unității Administrativ Teritoriale Pucioasa și este aprobat cu
unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și anume: „ Diverse. ”
Domul  primar  ing.  Ana  Constantin  Emilian  spune  că,  legat  de  punctul  6  -  naveta  cadrelor

didactice,  că potrivit  Legii  nr.  1/2011 naveta cadrelor  didactice trebuie asigurată  de U. A. T.  Orașul
Pucioasa și de Ministerul Finanțelor. Lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată. Serviciul de evidență a
persoanelor  trebuia  să  primească  finanțare  de  la  Ministerul  Finanțelor  -  nu  s-a  întâmplat  niciodată.
Cheltuielile au fost suportate de noi.

Avem o situație și cu bursele școlare. Trebuia să apară o Hotărâre a Guvernului prin care să se
stabileasacă cuantumul minim al unei burse. Avem o situație și aici ne obligă să dăm burse, dar orașele
mici și comunele nu vor putea ține pasul cu municipiile care vor plăti alte burse și o să iasă scandal.
Orașele mari vor deveni atractive pentru copii noștri, care în loc să rămână aici vor merge în orașele mari.

Cultura - pentru evenimentele mari va trebui să ajungem la situația de a susține aceste evenimente
și din biletele vândute. Sunt o grămadă de alte cheltuieli pe care noi le facem.

Trebuie să promovăm aceste evenimente, să le facem mult mai accesibile.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că trebuie să încasăm bani. Prețul unui bilet este

foarte mic 15 - 20 lei.
Domnul director Țopa Ion spune că avem Caravana Filmului European. Anul trecut un bilet a fost

3 lei și în prima zi am avut 26 de oameni în sală. Nu vreau să cedez, este păcat să nu avem aceste filme în
oraș. Nu are rost să renunțăm, pentru că este posibil ca sala să fie goală. La Târgoviște teatrul a început cu
5 oameni în sală și acum este foarte greu să mai găsești bilete. Trebuie să facem publicitate. Cred că
oamenii vor veni la spectacol.

Domul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că știe că domnul Țopa face mari eforturi, chiar
și personale, dar va trebui să aibă loc o discuție prin care să vedem cum reușim să promovăm aceste
evenimente.

Domnul director Țopa Ion spune că acolo unde nu există o tradiție culturală veche, cum este și
situația  Centrului  Cultural,  oamenii  și-au  căutat  cultura  în  altă  parte.  De  aceea,  potrivit  lecțiilor  de
marketing - în aceste situații - „ publicitatea trebuie să devină agresivă ”. Este foarte greu să ajungem să
lipim pe uși foi sau să punem pe mașină, etc. Dar dacă trebuie vom face și acest lucru. Personalul nu
există, pentru că mulți au plecat.

Domnul consilier Budoiu Ion spune că și la fotbal ar trebui încasați bani pe biletele de intrare.
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Domul  primar  ing.  Ana  Constantin  Emilian  spune  legat  de  taxe  avem  pe  site  proiectul  de
regulament pentru parcare. Vă rog să-l studiați și să veniți cu sugestii și propuneri. Regulamentul este
perfectibil,  dar trebuie aprobat. În comisii,  v-am spus că nici anul acesta nu am prevăzut bani pentru
Serbările orașului. Și vă spun că m-am gândit mai bine: eu nu cred că este cazul, pentru că ceea ce vom
face noi aici va fi o reorganizare și va însemna un progres, nu e doliu.

Doamna consilier Brebene Marinela spune că aceste Serbări au devenit o tradiție.
Domul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că noi avem un parteneriat cu firma doamnei

Olei care suportă mai mult de jumătate din cheltuieli, noi venim cu o sumă de 100 mii lei, iar evenimentul
este  unul  major.  Noi  avem și  o  obligație  să  creștem permanent  numărul  de  vizitatori,  orice  proiect
european  înseamnă  niște  indicatori  iar  un  eveniment  de  o  asemenea  valoare  ne  mărește  consistent
numărul,  pentru  că  vin  și  din  localitățile  limitrofe.  Trebuie  organizate  aceste  serbări,  vom  hotărî
împreună.

Domul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că pe site-ul Primăriei  și pe tabletă aveți  și
proiectul de hotărâre cu exproprierile pentru conducta de apă, vă rugăm să le studiați.

Alte discuții nu mai sunt.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Președinte de ședință,
BUDOIU  ION

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