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SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 25.07.2019
cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa

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. Ivașcu Dragoș Ion
8. Miu Vasile
9. Popa Constantin Tiberiu
10. Roșoiu Daniela Cerasela
11. Sprinceană Eugen Dănuț
12. Trandafir Dorel Ioan
13. Trifu Marius Robertino
14. Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți următorii consilieri: domnul consilier Ianeț Constantin și doamna consilier
Mateoiu Roxana.

Ședința a fost deschisă de doamna Sorescu Liliana - persoană cu atribuții delegate de secretar, care
spune că ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 706/18.07.2019 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.

Propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

investiții „ Amenajare stație de ambulanță clădire existentă ”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 84/30.05.2019 privind

modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 aprobarea creditelor de angajament pentru
acțiuni multianuale - perioada 2019 - 2021, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 cu precizarea că aceste
proiecte de hotărâre au avizele comisiilor de specialitate.

Propunerea este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
În continuare doamna Sorescu Liliana - persoană cu atribuții delegate de secretar supune atenției

consilierilor locali procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local din luna iulie și ședința ordinară a
Consiliului Local din 27.06.2019.

Doamna Sorescu Liliana - persoană cu atribuții delegate de secretar supune atenției consilierilor
locali procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27.06.2019. Întreabă dacă sunt
observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local
din data de 27.06.2019 este supus la vot și este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ”, 2 consilieri absenți -
domnul consilier Ianeț Constantin și doamna consilier Mateoiu Roxana și 2 „ ABȚINERI ” - (doamna
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consilier Hantăr Ana Maria și doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela) consilieri locali ce nu au fost
prezenți la ședința ordinară a Consiliului Local din 27.06.2019.

Se trece la procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 15.07.2019.
Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt. Procesul verbal al ședinței de îndată
din 15.07.2019 este supus la vot și este aprobat cu 10 voturi „ PENTRU ”, 2 consilieri absenți - domnul
consilier Ianeț Constantin și doamna consilier Mateoiu Roxana și 4 „ ABȚINERI ” - (doamna consilier
Brebene Marinela, doamna consilier Hantăr Ana Maria, domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț și
domnul consilier Trifu Marius Robertino), consilieri locali ce nu au fost prezenți la ședința extraordinară
a Consiliului Local din 15.07.2019.

Președinte de ședință, este doamna consilier Hantăr Ana Maria.
Se trece la punctul 1 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.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - 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 2 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea unei
locuințe ANL și anume: ap. nr. 14, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor, conform Anexei nr. 1. ”

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

Nu sunt discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind repartizarea unei locuințe ANL și anume: ap. nr. 14, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor, conform
Anexei nr. 1 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 repartizarea a două
locuințe din fondul locativ de stat, și anume: cam. nr. 9 și cam. nr. 11, bl. Omnia, str. Fl. Popescu în
favoarea doamnei Costache Severa. ”

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 primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că doamna Sorescu este astăzi în calitate
dublă de: secretar și reprezentant al asistenței sociale. Am fost informat că doamna Catană Elena -
secretarul orașului Pucioasa nu a avizat de legalitate acest proiect de hotărâre, deoarece l-a apreciat ca
fiind nelegal, acestă repartiție nu respectă lista cu ordinea de prioritate a cererilor de locuințe din fondul
de stat, stabilită, potrivit criteriilor legale.

Doamna Sorescu Liliana precizează că doamna Costache a avut 2 copii în sistemul de protecție al
Direcției de Asistență Socială, iar în acestă lună i s-au dat 2 copii acasă, deși ancheta noastră a fost
nefavorabilă. Nu au nici condiții materiale nici financiare.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că cei de la asiastență socială au venit aici, ne-
au precizat că trebuie să le repartizăm și locuință.

Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune că secretarul orașului Pucioasa a apreciat că acest
proiect este nelegal.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că doamna Costache a încercat să pătrundă cu
forța în acestă locuință și poate merită o a doua șansă. Copii sunt cu dizabilități. Situația este destul de
delicată, dar situația trebuie rezolvată. Beneficiază de ajutor social.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că ar trebui făcute demersuri pentru a vedea de
ce nu-i mai ține pe copii în sistemul de protecție socială.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că nu a văzut sentința Tribunalului, dar avem o
adresă oficială de la Direcția Socială pentru Asistență Socială

Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind repartizarea a două locuințe din fondul locativ de stat, și anume: cam. nr. 9 și cam. nr. 11, bl.
Omnia, str. Fl. Popescu în favoarea doamnei Costache Severa și este aprobat cu unanimitate de voturi în
forma prezentată.
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Doamna Sorescu Liliana - persoană cu atribuții delegate de secretar prezintă:
„ Obiecțiuni la Hotărârea privind repartizarea a două locuințe din fondul locativ de stat și anume camera
nr. 9 și camera nr. 11 din blocul Omnia, strada Florin Popescu în favoarea doamnei Costache Severa

Apreciez că Hotărârea privind repartizarea a două locuințe din fondul locativ de stat și anume
camera nr. 9 și camera nr. 11 din blocul Omnia, strada Florin Popescu în favoarea doamnei Costache
Severa este nelegală, pentru că nu respectă lista cu ordinea de prioritate stabilită prin HCL
nr. 3/10.01.2019 privind aprobarea ordinei de prioritate a cererilor de locuințe din fondul de stat pe anul
2019. ”

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al U. A. T. Orașul Pucioasa 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.

Doamna Păun Carmen - persoană cu atribuții delegate de director executiv precizează că există o
depășire pe care s-a gândit să împartă banii pe investiții. Dă explicațiile necesare - conform notei de
fundamentare nr. 16 012/16.07.2019.

Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2019 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 aprobarea deplasării în
municipiul Jonava - Lituania a delegației orașului Pucioasa în perioada 01 august 2019 - 04 august
2019. ”

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.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind aprobarea deplasării în municipiul Jonava - Lituania a delegației orașului Pucioasa în perioada 01
august 2019 - 04 august 2019 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 revocarea parțială a
H.C.L. Pucioasa nr. 94/07.06.2019 și aprobarea modelului de contract cadru de asociere ce urmează să fie
încheiat între U. A. T. Orașul Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa în calitate de asociat prim și
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de asociat secund. ”

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 primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că este vorba de contractul de asociere ce
urmează a fi încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița pentru aducțiunea de apă potabilizabilă. În
contractul anterior/model erau niște erori: la finalizarea investiției, aceasta se preda Consiliului Județean,
ceea ce nu era corect pentru noi, deoarece este investiția noastră și trebuie introdusă în inventarul nostru.
Consiliul Județean a fost informat și a fost de acord cu acestă modificare. Licitația pentru proiectare și
executare a pornit. Termenul de depunere este 18 august. Ne străduim să finalizăm licitația.

Doamna consilier Voicu Emilia Romelia spune că a citit avizul de la DSP Dâmbovița și scrie în el
să nu se folosească apa la gătit.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că DSP au o problemă că nu înțeleg că acestă
apă va fi tratată, nu va fi dată direct pentru consum. Este o interpretare total greșită a celor de la DSP.

Domnul viceprimar ing. Sprinceană Eugen Dănuț spune că li s-a recomandat să nu se facă
branșamente îninte de tratare.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că stația de tratare e uzată.
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Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că Situația barajului de le Pucioasa a fost
prezentată Guvernului de acum 3 ani de zile și nu s-a făcut nimic. Noi nu suntem de acord să reloce mâlul
de o parte și de alta a barajului. DN 71 - a fost inundat. Noi am început lucrarea, am așteptat adresa de le
Electrica pentru a nu face vreo greșală, atunci când facem subtraversarea. La Târgoviște apa (pe stradă)
era mult mai mare decât la Pucioasa și nu am văzut niciun târgoviștean să înjure autoritățile așa ca la noi.
O să căutăm soluție și pentru centură și câteva locații. Întâi trebuiau făcute aceste colectoare pentru
scurgere. S-a făcut Stația de tratare și nu s-a luat în calcul apa meteorică. Trebuia supradimensionată și
acestă stație. Acum e târziu.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că ne pregătim la 14 ani de la începerea
lucrărilor pe CNI, să facem, în sfârșit, recepția. Acum am remediat toate problemele și vom face recepția
la finalizarea lucrărilor.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că dacă s-ar verifica arhiva, s-ar constata că au
fost și alte propuneri pentru canalul colector. Nu exista stație de repompare și nu mai aveam aceste
probleme.

Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind revocarea parțială a H.C.L. Pucioasa nr. 94/07.06.2019 și aprobarea modelului de contract cadru
de asociere ce urmează să fie încheiat între U. A. T. Orașul Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa în
calitate de asociat prim și JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de
asociat secund 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 aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Amenajare stație de ambulanță clădire existentă ”. ”

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 primar ing. Ana Constantin Emilian spune că a durat mult mai mult decât ne așteptam,
deoarece clădirea a trebuit expertizată, cei de la ambulanță ne-au încurcat, noi am plecat cu o gândire și
când noi lucram de zor, ne-am dat seama că autovehiculele sunt mai mari și a trebuit să refacem tot. În
aceste condiții, va fi prima stație de ambulanță care va funcționa în parametri legali în județul Dâmbovița.
La momentul de față se vor face lucrările care sunt necesare. La proiectul următor se propune modificarea
creditelor de angajament, deoarece nu ne încadrăm în sumele cuprinse inițial în buget cu acestaă
destinație.

Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Amenajare stație de
ambulanță clădire existentă ” 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 modificării
Anexei nr. 1 la HCL nr. 84/30.05.2019 privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr.
52/25.04.2019 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 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.
Doamna consilier Hantăr Ana Maria - președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 84/30.05.2019 privind modificarea Anexelor nr. 1
și nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale -
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perioada 2019 - 2021, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.

Se trece la punctul „ Diverse ”
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu ridică problema str. 9 Mai. Trebuie „ băgată în seamă ”.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că în 2 luni se va organiza licitația. Problema

este că acestă stradă are o altă problemă legată de canalizare și apă, fiecare cetățean a făcut acest lucru
cum a crezut, pe proprietatea privată, fără să avem o dimensionare corectă și niște calcule făcute pentru
zona respectivă, ținând cont de o viitoare dezvoltare a acesteia. Noi suntem spre finalizarea licitației dar,
avem o problemă reală acolo. O să înceapă, foarte curând, evaluarea ofertelor financiare. Problema este că
nu ne putem apuca de nicio lucrare acolo, până când nu vom rezolva problema legată de apă, gaze,
canalizare, așa cum am făcut și pe celelalte străzi. Anul viitor ne va prinde descoperiți și cu str Republicii
și Cerealiști pentru aceleași probleme. În primăvară, vor începe vor începe sigur lucrările, martie sau mai
și avem o situație incredibilă pentru str. Republicii și Cerealiști și o să ne coste 400 - 500 mii lei numai
racordurile și branșamentele.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că str. are 2 000 ml/ peste 20 de mii de pavele,
care se pot recupera și pot fi folosite pe acestă stradă. În Pucioasa sunt 2 persoane care pot executa astfel
de lucrări.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că nu poate face acest lucru, având în vedere
că se va organiza licitația. Am discutat mai multe variante cu proiectantul, referitor la problema apelor
pluviale și la ieșirea parcului. Acestea pot crea o problemă, iarna. După ședință vă pot arăta o situație
foarte clară: Mai rău, este că nu vom avea finanțare pentru Crinului, care este cea mai circulată și mai
aglomerată stradă din oraș.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că trebuie avută în vedere semnalizarea din zona
centrală, la trecerile de pietoni, trebuiesc refăcute.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că o problemă ridicată de cetățeni este acest
aspect. O să reiau totul de la început.

Domnul ing. Hosszu Mihail spune că cetățenii solicită semaforizarea trecerilor de pietoni la școli
și grădinițe.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că semnul „ de centură ” spre Cerealiști este
îmbrăcat „ într-un copac ”. Trebuie făcut ceva.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că în trotuar pe Av. Iancu e un tei, iar cetățenii
nu au fost de acord să taie copacul din centrul trotuarului.

Nu mai sunt alte discuții.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Președinte de ședință,
HANTĂR ANA MARIA

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