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SECRETAR 
 

PROCES - VERBAL 
încheiat astăzi 25.05.2017 

cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa care a avut loc în sala de ședințe a 
Consiliului Local 

 
 Au participat următorii consilieri: 
   

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. Trandafir Dorel Ioan 
14. Trifu Marius Robertino 
15. Voicu Emilia Romelia 

  
 

A fost absent domnul consilier: Sprinceană Eugen Dănuț care în intervalul 22.05.2017 - 
26.05.2017 participă la Craiova la un curs pe linie de protecție civilă. 

 Ședința este deschisă de secretarul orașului Pucioasa - jr. Catană Elena, care spune că din 
consultarea condicii de prezență a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru 
desfășurarea ședinței și-l 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. 
 Președinte de ședință este doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela. 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 
drept a două mandate de consilieri locali. ” 
  Doamna secretar jr. Catană Elena spune că este vorba despre demisiile celor 2 consilieri Ancuța 
Adriana și Cioroba Gabriel Daniel 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Nu sunt discuții. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind constatarea încetării de drept a două mandate de consilieri locali 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 reorganizarea comisiei 
de validare. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
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 Doamna secretar jr. Catană Elena spune că trebuie completată comisia cu 3 membrii. Se fac 
propuneri. 
 Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion propune să facă parte din comisia de validare domnul 
consilier Ianeț Constantin și doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela, iar domnul  consilier Popa 
Constantin Tiberiu  propune pe doamna consilier Voicu Emilia Romelia. 
 Nu mai sunt alte propuneri. 
 Fiecare propunere este supusă individual la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Membrii comisiei de validare se retrag pentru alegerea președintelui și secretarului. 
 Este ales președinte al comisiei  doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela iar secretar doamna 
consilier Voicu Emilia Romelia, întocmind proces - verbal în acest sens, aflat la dosarul ședinței. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind validarea a 4 mandate 
de consilieri locali. ” 

 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela președintele comisiei de validare prezintă raportul 
comisiei de validare și anume comisia dă raport favorabil, având în vedere că cei 4 supleanți îndeplinesc 
condițiile legale pentru a fi valdați în funcția de consilieri locali. 

Apoi, se trece la vot. Fiecare propunere este supusă individual la vot (pentru fiecare supleant), în 
ordinea următoare: Miu Vasile, Mateoiu Roxana, Grigoroiu Monica și Hantăr Ana Maria, au obținut 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenți, cu precizarea că persoana al cărui mandat a fost supus 
validării nu a participat la vot. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Depunerea jurământului de către cei 4 (patru) 
consilieri locali ale căror mandate au fost validate. ” 

În fața mesei special amenajate pe care se află Constituția, Biblia și Steagul României în ordinea 
în care au fost validați, cei 4 consilieri Miu Vasile, Mateoiu Roxana, Grigoroiu Monica și Hantăr Ana 
Maria, au depus jurământul, pe care l-au semnat, împreună cu președintele de ședință în două exemplare, 
un exemplar a fost înmânat consilierului local, iar cel de al doilea a rămas la dosarul ședinței. 

 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind reorganizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate.” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Se fac propuneri. 
Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion propune ca doamna Grigoroiu Monica și domnul Miu Vasile 

să facă parte din comisia economică, doamna Mateoiu Roxana din comisia de urbanism și comisia de 
învățământ, iar doamna  Hantăr Ana Maria și  domnul Miu Vasile din comisia de administrație publică. 

Propunerile individual sunt supuse la vot și sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 
Doamna secretar jr. Catană Elena prezintă componența comisiilor de specialitate și precizează că 

până la ședința ordinară următoare a Consiliului Local fiecare comisie trebuie să-și desemneze 
președintele și secretarul întocmind proces - verbal în acest sens. 
 Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 63/31.01.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice 
în cadrul U. A. T. Oraș Pucioasa.” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Doamna secretar jr. Catană Elena dă explicațiile necesare. 
Nu sunt discuții. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63/31.01.2017 privind aprobarea 
planului de ocupare a funcțiilor publice în cadrul U. A. T. Oraș Pucioasa și este aprobat cu unanimitate de 
voturi în forma prezentată. 
 Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind transformarea 
posturilor ocupate de funcționarii publici care îndeplinesc condițiile pentru promovarea în grad 
profesional în semestrul I/2017.” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
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 Doamna secretar jr. Catană Elena dă explicațiile necesare. 
Nu sunt discuții. 
Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind transformarea posturilor ocupate de funcționarii publici care îndeplinesc condițiile pentru 
promovarea în grad profesional în semestrul I/2017 și este aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
prezentată. 
 Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la 
plata impozitului pe clădire datorat bugetului local al orașului Pucioasa aferent anului fiscal 2018 de către 
SUN GARDEN MANAGEMENT S. C. S. pentru clădirea „Centru de zi”.” 

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

Doamna ec. Solomon Gabriela dă explicațiile necesare. Spune că Sun Garden a depus și anul 
trecut cerere pentru anul acesta, dar nu a depus și documentele necesare. Abia anul acesta a completat 
documentația, iar scutirea, potrivit legii, se va acorda începând cu anul viitor. 
 Alte discuții nu mai sunt. 

 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire datorat bugetului local al orașului 
Pucioasa aferent anului fiscal 2018 de către SUN GARDEN MANAGEMENT S. C. S. pentru clădirea 
„Centru de zi” 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 modificarea art. 1, alin. 
(1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 103/21.07.2017 privind componența Comisiei Locale de ordine 
publică și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de ordine publică la nivelul 
orașului Pucioasa. ” 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Domnul Pastor Constantin - persoană cu atribuții delegate de șef serviciu Poliția Locală - 
precizează că în cadrul comisiei au rămas 3 locuri vacante, ca urmare a încetării mandatelor de consilieri 
a domnilor Veveriță Gheorghe Ion și Mădăran  Constantin - toți membri în aceeași comisie. 

Se fac propuneri pentru acestă comisie.  
Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion propune ca membri în comisie pe următorii consilieri:  Miu 

Vasile și Trifu Marius Robertino.  
Alte propuneri nu mai sunt. 
Având în vedere că este vorba de persoane doamna secretar jr. Catană Elena precizează că trebuie 

vot secret. Se fac buletinele de vot. Se trece pe buletinul de vot numele celor doi consilieri propuși. Se 
desemnează comisia de numărare a voturilor în componența comisiei de validare. Se alege ca modalitate 
de vot tăierea cu o linie orizontală a persoanei pe care nu dorești să o votezi. Se trece la vot. 

După exprimarea votului, comisia de numărare trece la numărarea voturilor, ăntocmind proces - 
verbal în acest sens, aflat la dosarul de ședință. 

Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela  - președintele comisiei de numărare a procedat la 
prezentarea rezultatului voturilor, rezultatul final fiind: 

15 voturi „ PENTRU ” pentru  Miu Vasile și  
15 voturi „ PENTRU ” pentru  Trifu Marius Robertino deci acești doi consilieri completează 

comisia de ordine publică. 
 Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării 

în municipiul Jonava - Lituania a delegației orașului Pucioasa în perioada 22.06.2017 - 24.06.2017. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 

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

și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că din partea grupului P.S.D. va participa 

la această delegație domnul viceprimar ing. Sprinceană Eugen Dănuț și domnul consilier  Trifu Marius 
Robertino. Solicită ca și grupul P.N.L. să desemneze o persoană care să facă parte din această delegație. 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu precizează că din partea grupului P.N.L. nu va perticipa 
nimeni. 
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 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune ca lista să fie completată atunci tot cu un 
reprezentant al P.S.D. - doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea deplasării în municipiul Jonava - Lituania a delegației orașului Pucioasa în 
perioada 22.06.2017 - 24.06.2017 cu propunerea ca doamna Roșoiu Daniela Cerasela să facă perte din 
această delegație 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 aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a caietului de 
obiective la Centrul Cultural European al orașului Pucioasa, precum și desemnarea componenței 
comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion secretarul comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și 
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Doamna secretar jr. Catană Elena precizează că, așa cum se cunoaște domnul Țopa este numit 
interimar pentru o perioadă de 120 de zile. În acest interval trbuie organizat concurs. Conscursul constă 
nu într-un concurs clasic, ci potrivit legii, într-un concurs de proiecte de management. Prin acest 
regulament se propune aprobarea organizării și desfășurării concursului de proiecte de management, a 
caietului de obiective la Centrul Cultural precum și desemnarea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor. 

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că în material a găsit greșeli, chiar inadvertențe 
gramaticale logice și solicită să fie corectat gramatical. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
management și a caietului de obiective la Centrul Cultural European al orașului Pucioasa, precum și 
desemnarea componenței comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor și este aprobat cu 
unanimitate de voturi, urmând să se țină cont de precizările domnului consilier Trandafir Dorel Ioan de a 
fi corectat din punct de vedere gramatical. 

 Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
 Nu sunt discuții. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - 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 13 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea listei în 
ordinea punctajului, a cererilor de locuințe din fondul de stat depuse în anul 2017. ” 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion secretarul comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și 
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
 Nu sunt discuții. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea listei în ordinea punctajului, a cererilor de locuințe din fondul de stat depuse în 
anul 2017 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea unei 
locuințe ANL și anume ap. nr. 10, bl. D ANL, str. Stadionului, domnișoarei Rizea Ioana Alexandra. ” 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion secretarul comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și 
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Domnul  ing. Ana Constantin Emilian spune că mai sunt încă garsoniere libere. Poate că săderea 
chiriei ne va ajuta în repartizarea lor. 
 Alte discuții nu mai sunt. 
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 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL și anume ap. nr. 10, bl. D ANL, str. Stadionului, 
domnișoarei Rizea Ioana Alexandra și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 
 Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
denumirii următoarelor obiective de investiții: 
 - Consolidare, modernizare și creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc Pucioasa, județ 
Dâmbovița în Creșterea Eficienței Energetice la  Spitalului Orășenesc Pucioasa 
 - Amenajare complexă zona Moțăianca în Creare zonă de agrement „ MOȚĂIANCA ” în stațiunea 
balneoclimatică oraș Pucioasa. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu o abținere. 

Domnul  ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare. Spune că au apărut ghidurile de 
finanțare. Modificările propuese corespund ghidului de finanțare. 

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că „ abținerea ” de la comisia juridică este a mea, 
pentru că dispărând cuvântul „ consolidare ”, m-am întrebat dacă spiatalul va mai fi sau nu consolidat. 
Rămâne sau nu în proiect și partea de consolidare și se schimbă numai denumirea!? La psihiatrie, am spus 
și o să spun de fiecare dată, colțul clădirii trebuie reparat, această clădire este într-o situație precară, de 
aceea modernizarea, consolidarea clădirii este absolut necesară. 

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că acest proiect se referă la clădirea centrală. 
Proiectul inițial a fost spart în mai multe proiecte așa cum a cerut ghidul de finanțare. Proiectul cuprinde 
și consolidarea clădirii centrale, titulatura. Așa cere ghidul să se numească. La psihiatrie vom vedea 
despre ce este vorba o reparație ușoară / sau generală. 
 Nu mai sunt discuții. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării denumirii următoarelor obiective de investiții: 
 - Consolidare, modernizare și creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc Pucioasa, județ 
Dâmbovița în Creșterea Eficienței Energetice la  Spitalului Orășenesc Pucioasa 
 - Amenajare complexă zona Moțăianca în Creare zonă de agrement „ MOȚĂIANCA ” în stațiunea 
balneoclimatică oraș Pucioasa și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 
 Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobare investiție 
Extindere conductă de gaze naturale Cartier Pucioasa - Sat, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița și 
încheiere Contract de cofinanțare în valoare de 167.392, 54 lei, inclusiv TVA. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Domnul  ing. Ana Constantin Emilian spune că toți consilierii, indiferent de culoare politică, știu 
că principala problemă pe care o ridică cetățenii când mergi la Pucioasa - Sat este lipsa gazelor în această 
parte a cartierului. 

În altă ordine de idei, este o cerință ce trebuie îndeplinită, pentru că pe Axa 7, se va repara și 
drumul și deci trebuie rezolvate toate investițiile necesare infrastructurii înainte de această investiție, să 
nu mai fim nevoiți să spargem strada. 

Domnul consilier Budoiu Ion  spune că, potrivit contractului de finanțare, contribuția noastră - U. 
A. T. Orașul Pucioasa este mult mai mare decât contribuția cu care vine gazele. 
 Domnul  ing. Ana Constantin Emilian spune că așa este și așa a fost de fiecare dată. Erau 2 
variante: ca cetățenii să pună mână de la mână și s-o facă ei, ceea ce era foarte greu sau să susținem noi. 
Noi plătim doar extinderea, branșamentele le fac ei. Sunt 23 de cereri de la cetățeni. 
 Nu mai sunt discuții. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobare investiție Extindere conductă de gaze naturale Cartier Pucioasa - Sat, oraș 
Pucioasa, județul Dâmbovița și încheiere Contract de cofinanțare în valoare de 167.392, 54 lei, inclusiv 
TVA și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 
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 Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor 
de angajament pentru acțiuni multianuale perioada 2017 - 2018 conform Anexei 1. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Domnul consilier Ianeț Constantin secretarul comisiei de urbanism prezintă avizul comisiei de 
urbanism și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
 Domnul ing. Hosszu Mihail spune că pentru a putea derula proiectele pe care ni le-am propus am 
aprobat credite de angajament. Toate contractele de finanțare se vor încheia anul acesta cu executare în 
anul viitor și cu plata. Dorim să depunem proiecte pe POR, Axa 7 - 1, Axa 2 - 3, etc. și avem nevoie de 
finanțare și acum și anul viitor. Va trebui luată o hotărâre cu privire la Grădinița nr. 1. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale perioada 2017 - 2018 
conform Anexei 1 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 
 Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de 
ajutor de minimis în vederea reducerii și scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru 
contribuabilii persoane juridice pentru atragerea de investiții și creerea de noi locuri de muncă pe 
teritoriul Orașului Pucioasa. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
 Doamna ec. Solomon Gabriela - șef birou venituri, dă explicațiile necesare. Spune că a întocmit 
schema de ajutor de minimis pe care a înaintat-o Instituției Prefectului și Consiliului Județean. Ulterior, a 
înaintat-o și Consiliului Concurenței, care după mici modificări solicitate și efectuate a avizat favorabil 
schema de minimis. 
 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că Pucioasa are nevoie de un imbold. M-am 
întrebat ce am putea să facem pentru a aduce investitori. Și am găsit această posibilitate legală. Avem 
nevoie și de altceva, decât de femei de serviciu și paznici. 
 Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că trebuie corectat „ scutiri și reduceri pe clădiri și 
pe teren ”, nu este corect „ scutiri și reduceri pe clădiri și teren ”. 
 Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea reducerii și scutirii de la plata 
impozitului pe clădiri și teren pentru contribuabilii persoane juridice pentru atragerea de investiții și 
creerea de noi locuri de muncă pe teritoriul Orașului Pucioasa cu modificarea propusă de domnul 
consilier Trandafir Dorel Ioan și este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 
Inventarului domeniului privat al Orașului Pucioasa cu terenul în suprafață de 578 mp situat în Orașul 
Pucioasa, str. Carierei, nr. 4 B, punctul Moțăianca fost Poligon și trecerea din Inventarul domeniului 
privat al unității administrativ-teritoriale Orașul Pucioasa în Inventarul domeniului public al unității 
administrativ-teritoriale Orașul Pucioasa a terenului în suprafață de 21506 mp precum și a construcțiilor 
existente pe acesta situate în Orașul Pucioasa, str. Carierei, nr. 4 B, punctul Moțăianca fost Poligon. ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

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

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că acest teren este în domeniul privat. La măsurători a ieșit o 
suprafață mai mare. Se propune înregistrarea suprafeței conform măsurătorilor și trecerea acesteia în 
domeniul public. Se dorește accesarea unui proiect pe POR, prima condiție este ca terenul să fie în 
domeniul public. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea completării Inventarului domeniului privat al Orașului Pucioasa cu terenul în 
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suprafață de 578 mp situat în Orașul Pucioasa, str. Carierei, nr. 4 B, punctul Moțăianca fost Poligon și 
trecerea din Inventarul domeniului privat al unității administrativ-teritoriale Orașul Pucioasa în Inventarul 
domeniului public al unității administrativ-teritoriale Orașul Pucioasa a terenului în suprafață de 21506 
mp precum și a construcțiilor existente pe acesta situate în Orașul Pucioasa, str. Carierei, nr. 4 B, punctul 
Moțăianca fost Poligon și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 

 Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. 
Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa SCUP S.R.L.  ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

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

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion secretarul comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și 
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu o abținere. 

Domnul Butcă - director al S.C. Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa SCUP S.R.L. dă 
explicațiile necesare. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2016 și a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa SCUP S.R.L. 
și este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion 

 Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor 
financiare pe anul 2016 ale S.C. Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa SCUP S.R.L.  ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

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

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion secretarul comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și 
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu o abținere. 

Domnul Butcă - director al S.C. Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa SCUP S.R.L. dă 
explicațiile necesare. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Servicii Comunitare de Utilități 
Publice Pucioasa SCUP S.R.L. și este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul 
consilier Budoiu Ion. 

 Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea art. 1 din H.C.L. 97/21.07.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Orașului Pucioasa în consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Pucioasa.  ” 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion secretarul comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și 
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Doamna secretar jr. Catană Elena dă explicațiile necesare. Spune că prin hotărâre a Consiliului 
Local, ca urmare a demisiei, a încetat mandatul de consilier local al domnului Cioroba Gabriel Daniel, 
care era reprezentantul Consiliului Local în consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Pucioasa. 
Cum i-a încetat mandatul acesta nu mai poate reprezenta Consiliul Local al Spitalului Orășenesc 
Pucioasa. Mai mult este desemnat director medical interimar și participă la ședințele consiliului de 
administrație. Precizează că trebuie făcute propuneri, fiind vorba de persoane, este necesar să se facă 
buletine de vot, votul fiind secret. 

 Domnul consilier Ianeț Constantin îl propune pe domnul consilier Trifu Marius Robertino. 
Alte propuneri nu mai sunt. 



8 

Se fac buletinele de vot. Se desemnează comisia de numărare a voturilor în componența comisiei 
de validare. Se alege ca modalitate de vot tăierea cu o linie a persoanei pe care nu dorești să o votezi. Se 
trece la vot secret. După exprimarea votului, comisia de numărare procedează la numărarea voturilor, 
rezultatul fiind consemnat în procesul - verbal aflat la dosarul ședinței. Rezultatul votului este 15 voturi 
„PENTRU”, deci reprezentantul  Consiliului Local în consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc 
Pucioasa este domnul  consilier Trifu Marius Robertino. 

 Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea art. 1 din H.C.L. nr. 8/31.01.2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 din 
H.C.L. nr. 98/21.07.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Pucioasa în 
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și unităților care oferă 
activitate extrașcolară din Orașul Pucioasa.  ” 

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion secretarul comisiei sociale prezintă avizul comisiei sociale și 
anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că trebuie desemnați alți membri în consiliul de 
administrație la Școala nr. 1 și la Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa, deoarece erau domnul 
Postelnicu Eduard Iulian și domnul Veveriță Gheorghe Ion, cărora prin ordinul prefectului le-a încetat 
mandatul de consilier local. 

Domnul consilier Ianeț Constantin propune pe doamna consilier Hantăr Ana Maria la Școala nr. 1 
și pe doamna consilier Mateoiu Roxana la Colegiul Național Nicolae Titulescu. 

Nu sunt alte propuneri. 
Se fac buletinele de vot. Se desemnează comisia de numărare a voturilor în componența comisiei 

de validare. Se alege ca modalitate de vot tăierea cu o linie a persoanei pe care nu dorești să o votezi. Se 
trece la vot secret. După exprimarea votului, comisia de numărare procedează la numărarea voturilor, 
rezultatul fiind consemnat în procesul - verbal aflat la dosarul ședinței. Rezultatul votului este 15 voturi 
„PENTRU” doamna consilier Hantăr Ana Maria la Școala nr. 1 și  15 voturi „PENTRU” doamna 
consilier Mateoiu Roxana la Colegiul Național Nicolae Titulescu, deci reprezentantul Consiliului Local la 
Școala nr. 1 „ Mihai Viteazu ” Pucioasa este  doamna consilier Hantăr Ana Maria și  reprezentantul 
Consiliului Local la  Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa este doamna consilier Mateoiu 
Roxana. 

 Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării 
dreptului de administrare al SC Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA asupra imobilului teren 
categoria curți construcții în suprafață totală de 12.032 mp., situat în orașul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, 
jud. Dâmbovița, împreună cu construcțiile C1, C2, C4, C5, C6 situate pe acesta-punct ”Stație de epurare”, 
ca urmare a finalizării proiectului ”Construcție stație de epurare în orașul Pucioasa”.  ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

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

Domnul ing. Hosszu Mihail precizează că este vorba depre terenul care a fost pus la dispoziția 
Companiei de Apă. Acum compania nu mai are nevoie de el și trebuie să revocăm dreptul de administrare  
și să ne luăm terenul înapoi. Acest lucru se poate rezolva numai prin revocarea dreptului de administrare 
prin hotărâre a Consiliului Local. 

 Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare al SC Compania de Apă Târgoviște – 
Dâmbovița SA asupra imobilului teren categoria curți construcții în suprafață totală de 12.032 mp., situat 
în orașul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, jud. Dâmbovița, împreună cu construcțiile C1, C2, C4, C5, C6 
situate pe acesta-punct ”Stație de epurare”, ca urmare a finalizării proiectului ”Construcție stație de 
epurare în orașul Pucioasa” și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 

 Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Studiului 
de oportunitate” în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 12032 mp situat 
în orașul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, punct Stație de epurare, împreună cu construcțiile situate pe acesta, 
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pentru desfășurarea unei activități din domeniul ”colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de 
recuperare a materialelor reciclabile”.  ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

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

Domnul  ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile generale. Spune că face acest lucru pentru a 
atrage investitori. 

 Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea ”Studiului de oportunitate” în vederea concesionării prin licitație publică a 
terenului în suprafață de 12032 mp situat în orașul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, punct Stație de epurare, 
împreună cu construcțiile situate pe acesta, pentru desfășurarea unei activități din domeniul ”colectarea, 
tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a materialelor reciclabile” și este aprobat cu 
unanimitate de voturi în forma prezentată. 

 Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuție a bugetului local și a celorlalte bugete ale U.A.T. Orașul Pucioasa, încheiate la 31 Decembrie 
2016.  ” 

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

Doamna Sala Mihaela spune că până la data de 30 mai trebuie aprobat contul de execuție. 
Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local și a celorlalte bugete ale U.A.T. Orașul 
Pucioasa, încheiate la 31 Decembrie 2016 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 

 Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafață de 80 mp dlui Sănduleanu Radu proprietarul construcției existente pe terenul ce 
aparține domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Oraș Pucioasa.  ” 
 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice prezintă avizul comisiei 
economice și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 Doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice prezintă avizul comisiei juridice 
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

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

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că există un contract de concesiune. A mai fost aprobată 
vânzare anul trcut, dar nu s-a realizat. 

Domnul consilier Budoiu Ion întreabă cât plătește redevența? 
Doamna Neagu Daniela  spune că  în prezent plătește o redevență de 104 lei/trimestru. 
 Alte discuții nu mai sunt. 
 Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 80 mp dlui Sănduleanu Radu proprietarul 
construcției existente pe terenul ce aparține domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Oraș 
Pucioasa și este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion. 

Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și anume: „ Diverse ” 
Doamna secretar jr. Catană Elena prezintă Decizia nr. 78/27.04.2017 a Curții de Conturi pentru 

SCUP. Precizează că în 2014 a avut loc un control al Curții de Conturi. În baza deciziei Curții de Conturi 
SCUP a avut de adus la îndeplinire anumite măsuri, cea mai mare parte au fost aduse la îndeplinire a 
rămas de recuperat o sumă de bani de la S. C. Valve - cca. 27 000 lei. 

Domnul director Butcă precizează că s-au făcut demersuri, pentru recuperare, suntem înscriși la 
masa creditorilor.  

În continuare doamna secretar jr. Catană Elena prezintă cererea nr. 9 601/28.04.2017 a domnului 
Bădău Dănuț prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/10.11.2016. Este vorba 
despre Hotărârea Consiliului Local prin care a fost introdus în domeniul privat terenul în suprafață de 643 
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mp. A mai fost formulată o plângere prealabilă împotriva acestei hotărâri și în numele Asociației pentru 
Civism Edilitar, reprezentată de dl. Bădău. Probabil, se încearcă o repunere în termen. 

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă dacă hotărârea mai poate fi revocată? 
Doamna secretar jr. Catană Elena spune că nu, hotărârea și-a produs efectele pentru care a fost 

adoptată. 
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că așa și trebuie răspuns. Această propunere este 

supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Doamna secretar jr. Catană Elena precizează că este necesar ca până la 15.06.2017, consilierii 

locali, viceprimarul și primarul să-și depună declarațiile de avere și de interese. 
 Alte discuții nu mai sunt. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 
  
 
 

Președinte de ședință, 
ROȘOIU  DANIELA  CERASELA 
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