
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 25.10.2018
cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Pucioasa

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. 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 a fost convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 948 din 18.10.2018 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 să prezinte ordinea de zi și s-o supună la vot. 

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian prezintă ordinea de zi conform Dispoziției nr. 
948/18.10 .2018. Propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind:

Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul 

2018, cu mențiunea că are avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că acest proiect are avizul comisiilor de 

specialitate, iar la punctul „ Diverse ” - Raportul Instituției Prefectului județului Dâmbovița nr. 7 758 din 
21.09.2018 privind activitatea de îndrumare metodologică a secretarului orașului Pucioasa, județul 
Dâmbovița.

Ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi sunt supuse la vot și sunt aprobate cu 
unanimitate de voturi în forma prezentată.

În continuare doamna secretar jr. Catană Elena prezintă procesele verbale al ședințelor din lunile 
septembrie și octombrie.

În continuare doamna secretar jr. Catană Elena supune atenției consilierilor locali procesul verbal 
al ședinței ordinare din data de 27.09.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu
sunt observații.  Procesul verbal al ședinței ordinare din 27.09.2018  este supus la vot și este aprobat cu 14
voturi „ PENTRU ” și 2 „ ABȚINERI ” - doamna consilier Grigoroiu Monica și doamna consilier Roșoiu 
Daniela Cerasela, consilieri locali care nu au fost prezente la ședința ordinară din data de 27.09.2018.

Apoi, supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței de îndată din data de 
03.10.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
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verbal al ședinței de îndată din 03.10.2018  este supus la vot și este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” și 2
„ ABȚINERI ” - doamna consilier Arjan Laurenția și domnul consilier Trandafir Dorel Ioan, consilieri  ce
nu au fost prezenți la ședința  de îndată din 03.10.2018.

În continuare doamna secretar jr. Catană Elena supune atenției consilierilor locali procesul verbal 
al ședinței de îndată din data de 17.10.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? 
Nu sunt observații.  Procesul verbal al ședinței de îndată din 17.10.2018  este supus la vot și este aprobat 
cu 11 voturi „ PENTRU ” și 5 „ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier Grigoroiu 
Monica,  domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion, doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela și domnul 
consilier Trandafir Dorel Ioan, consilieri locali ce nu au fost prezenți la ședința  de îndată din 17.10.2018.

Președinte de ședință, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local, 
este doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela.

Înainte de a intra în ordinea de zi domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune ca ședința 
să înceapă cu ascultarea cetățenilor care sunt prezenți la ședința ordinară a Consiliului Local.

Propunerea este supusă la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă cuvântul domnului Ion Nicolae – cetățean al orașului Pucioasa din cartierul Glodeni care 

prezintă problemele cu care se confruntă cartierul în care locuiește.
 Domnul Ion Nicolae ridică probleme legate de cartierul Glodeni:
1. Starea drumurilor. A înțeles că s-au făcut amenajări, dar din propria lui experiență sunt de prisos

acele amenajări ale drumului. Drumul spre Maluri este inaccesibil, aici sunt oameni care-și plătesc taxele.
Este vorba și despre acces, dar mai ales este vorba de ambulanță, pompieri.

2. Lucrările de canalizare din Glodeni au fost făcute defectuos. În jurul capacelor de canalizare s-a
turnat ciment, care s-a măcinat și acum avem probleme. S-au făcut cratere.

3. La rigola de scurgere, de la biserică, sunt probleme, pentru că nu este vizibilitate.
4. În centrul orașului Pucioasa avem mai multe treceri de pietoni, 6 – 7 treceri în 250 m. Nu cred 

că este corect să oprim mașinile atât de des pentru a trece cetățenii, sunt foarte dese. Trecerea de pietoni 
este un loc marcat pe care treci, dar înainte să treci trebuie să te asiguri când treci. Am o propunere, dacă 
doriți să rămână toate trecerile de pietoni, să se monteze niște semafoare, astfel încât să putem trece și noi 
cu mașinile și pietonii, traficul va fi fluent, iar cetățenii vor fi asigurați.

5. Acum 2 ani de zile s-a promis că se va rezolva problema stației de ambulanță de la Pucioasa. 
Spitalul avea deja amenajat o capelă bisericească și consideră că era de ajuns. Capela nu era necesară în 
curtea Spitalului. Nu știu cât s-a alocat, dar banii puteau fi folosiți în alte scopuri.

6. În piață, polițiștii locali s-au legat de comercianți că fac comerț pe stradă. Sunt foarte 
nemulțumiți oamenii pentru acest lucru. Trebuie găsită o modalitate să se facă acest comerț. Sunt multe 
aspecte care nemulțumesc oamenii.

Doamna consilier Brebene Marinela solicită ca cetățenii să depună în scris problemele pe care le 
au.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că și cartierul Maluri este la fel de important 
ca și celelalte cartiere. S-a făcut o evaluare, iar suma necesară se ridică undeva la 370 miliarde lei, adică 
bugetul de cheltuieli al orașului Pucioasa pe 10 ani. Acest lucru, deocamdată este imposibil. Când au fost 
ploi, drumul s-a rupt. Se va face cadastrul pentru drum, iar împreună cu IGS-ul, se va depune cerere de 
finanțare la CNI, pentru a se obține finanțarea acestei bucăți de drum. Este vorba de 3,5 milioane lei.

Cartierul Maluri a avut probleme vechi: s-a rezolvat problema iluminatului public, s-a intervenit 
pe podul de la Brătulești.

2. Capacele de canalizare de pe str. Unirii – reprezintă și pentru noi o problemă, sunt un real 
pericol și zilele trecute am luat legătura cu proprietarii – Compania de Apă, care în 2 săptămâni va trebui 
să remedieze.

Canalizarea și pluviala în Glodeni, este cartierul unde se creează cele mai mari probleme pentru 
cetățenii de bună credință.

Unii cetățeni de acolo folosesc șanțurile pe post de canalizare, unde găsești orice.
Centrul orașului Pucioasa – str. Republicii, Bulevardul Trandafirilor fac parte din drumul național,

regulile le stabilește CNAIR-ul, trebuie să dispună măsurile legale. Pe proiectul depus de CNAIR pe 
POIM, toate trecerile de pietoni vor fi semaforizate.

Legat de firma – SCUP -  este o societate care a fost reorganizată așa cum prevede legea. Este 
singura societate care respectă legea din județ. Toate activitățile desfășurate au licență ANRSC. La 
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ajutorul social aveam acum 2 ani 268 de persoane care desfășurau activități, astăzi mai avem 42 – 43. Nu 
mai ai cum să faci curățenie, decât cu cei de la SCUP.

De la 01.01.2019 sau 01.03.2019 Ambulanța va funcționa în Pucioasa. Se vor stabili la Atelier, nu 
în spațiul de la Spital. Acolo și-au dorit ei.

Biserica din curtea Spitalului este dorința comunității. Primăria nu finanțează acestă biserică.
Piața – comerț civilizat. S-a discutat aici, în Consiliul Local. S-a luat decizia de a se civiliza acest 

comerț. Poliția Locală le-a adus la cunoștință de mai multe ori că au acestă obligație. Nu sunt de acord să 
se vândă varză din mașină sau pe trotuar.

S-au făcut discuții cu privire la aceste situații.
Domnul Ion Nicolae spune că din acest comerț stadal ei își fac poublicitate. Dacă ei nu vând, ei nu

au încasări și nici Consiliul Local nu are încasări.
De la 01.11.2018 se spune că se majorează salariul minim. Ei nu au bani.
Legat de ajutorul social, întreabă câte persoane beneficiare de ajutor social mai sunt?
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune 42 – 43.
Domnul Ion Nicolae întreabă dacă s-a întrebat cineva din ce trăiesc.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că da s-a întrebat și s-a ajuns la concluzia că 

au din ce trăi din moment ce nu au mai prestat zile de muncă.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că i-a răspuns la toate întrebările. Dacă mai 

sunt alte probleme vă rog să le scrieți pe hârtie.
Domnul Ion Nicolae spune că problemele cetățenilor trebuiesc ascultate. Domnului primar nu-i 

place să vină cineva în ședință. Dar oamenii plătesc, dacă nu plătesc taxele și impozitele li se face somații,
popriri.

Domnul Ion Nicolae spune că la biserica din Glodeni e un cetățean care face pe groparul și nu-l 
întreabă nimeni de sănătate. A sesizat și DSP-ul că a aruncat resturi, etc. etc.

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că în felul în care se desfășoară ședința Consiliului Local, 
nu se respectă regulamentul. Orice persoană care participă la ședința Consiliului Local poate lua cuvântul 
cu privire la problemele care sunt înscrise pe ordinea de zi. Așa prevede regulamentul.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că fiecare cetățean care are probleme trebuie să 
depună în scris problemele pe care le are.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că aici este vorba despre – un război mediatic.
Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință preia conducerea ședinței 

Consiliului Local.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la

plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite, taxe locale, chirii și alte
obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai 
bugetului local al orașului Pucioasa.”

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

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este al 3 – lea an consecutiv. În primul an a
fost votat, în al doilea an nu a fost aprobat. Vă rog să tratați acest proiect așa cum se cuvine. Este un
ajutor  pentru bugetul  local.  Lucrurile  nu stau deloc „  roz ”.  Încercăm să dăm o șansă celor  care au
probleme, dacă fac plata până la 28.12.2018.

Doamna ec. Solomon Gabriela – șef birou venituri spune că în cele 3 000 de roluri sunt oameni
care au datorii, uneori jumătate din datorii sunt majorări. Omul, de bună credință, a spus că plătește, dar
să se găsească o modalitate prin care să fie scutit de majorări de întârziere. S-au făcut inspecții fiscale și la
fel s-au găsit situații când au rezultat diferențe de suprafețe la teren și construcții și trebuie impozitați pe 5
ani retroactivi.  În cele  3 000 de roluri  care au majorări  sunt roluri  în care au fost  înregistrate  taxele
speciale în anul 2013 unde oamenii sunt foarte reticienți. În cazul taxelor speciale din suma de recuperat,
40% sunt majorări și penalități de întârziere.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă dacă doamna ec. Solomon Gabriela este de părere
că „ această ” reticență va dispărea în condițiile în care vor fi scutiți de plata majorărilor de întârziere? În
istoricul  de 2 ani, spune domnul consilier  Trandafir  Dorel Ioan, având în vedere că în primul an s-a
aprobat scutirea, în al doilea an cum au stat lucrurile sau care a fost disponibilitatea cetățenilor față de
plata taxelor și impozitelor?
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Doamna ec. Solomon Gabriela – șef birou venituri spune că în baza Hotărârii Consiliului Local nr.
160/2016, erau 2 000 de roluri cu datorii, 350 de roluri s-au rezolvat, deci 20%. În anul 2016 am avut un
grad de colectare de 84%, iar în anul 2017 – 80%.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă dacă a înțeles corect, în 2016 aveam 2 000 de
datornici, iar acum avem 3 000!?

Doamna ec. Solomon Gabriela – șef birou venituri spune că da, a înțeles corect.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că ar fi interesant câți au datorii peste 100, 200

lei.  În legătură cu taxele speciale,  este de luat în seamă dacă există posibilitatea anulării  acestor taxe
printr-o hotărâre a Consiliului Local. Eu am fost atunci împotrivă, deși nu a avut un fundament solid,
aceste taxe speciale au fost aprobate.

Doamna secretar jr.  Catană Elena spune că nu există temei  legal pentru anularea de Consiliul
Local a acestor taxe . S-au mai anulat prin hotărâre a Consiliului Local și alte taxe și hotărârea Consiliului
Local a fost atacată de prefect și anulată în instanță judecătorească. Anularea o poate face doar instanța de
judecată. Scăderea se poate face pe insolvabilitate sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești.

Domnul  consilier  Budoiu  Ion  întreabă  dacă  aprobăm  scutirea  sau  procedura  de  scutire?  În
expunerea  de  motive  spune  că  potrivit  art.  185  scutirea  se  face  „  la  cererea  temeinic  justificată  a
contribuabilului ”. Care sunt actele care trebuiesc puse în spate, ce înseamnă „ temeinic justificată ”?

Doamna secretar jr. Catană Elena spune că o astfel de hotărâre a fost adoptată și în anul 2015. La
acel moment nu a avizat de legalitate, apreciind că cererea contribuabilului trebuie să fie „ temeinic ”
justificată și că „ acest ” temeinic justificată ar trebui să fie documentată cu acte, temeinicia cererii. Ca
urmare a obiecțiunilor formulate, Instituția Prefectului a avut aceeași opinie și a atacat acestă hotărâre la
instanța de contencios administrativ, acțiunea Instituției Prefectului – județul Dâmbovița a fost respinsă
prin hotărâre definitivă.  Deci, s-a creat acest precedent judiciar.  Aceste aspecte le-am precizat și anul
trecut.

 Domnul consilier Budoiu Ion spune că este de acord cu acordarea de scutiri de majorări,  dar
cererea trebuie să fie temeinic justificată. Avem, spune domnul consilier Budoiu Ion, anexă un formular
de cerere – și marea majoritate spun „ că nu au bani ”. Nu este temeinic justificată, în viziunea mea, spune
domnul consilier Budoiu Ion și nu mi se pare corect, moral față de cei care au plătit taxele și impozitele
locale la termenele prevăzute de lege. Le dăm banii înapoi celor care au plătit cu majorări până acum? 

Răspunsul este nu.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că anul trecut nu a fost aprobat acest proiect.
Domnul  consilier  Budoiu  Ion  întreabă  dacă  există  în  sală  persoane  care  au  restanță  la  plata

impozitelor și taxelor locale? Nu dorește nume, dorește un răspuns cu „ nu ” sau „ da ”.
Doamna secretar jr.  Catană Elena precizează că în situația în care sunt astfel de cereri  printre

consilieri, apreciază că au un interes personal în adoptarea proiectului de hotărâre și trebuie să precizeze
acest lucru și să nu participe la vot.

Doamna consilier Voicu Emilia Romelia întreabă dacă pot veni cu o propunere ca în anul următor
să nu se mai plătească aceste majorări?

Răspunsul este nu.
Doamna ec. Solomon Gabriela – șef birou venituri spune că la Târgoviște an de an se aprobă, pe

același model de hotărâre, de procedură, această scutire.
Domnul  primar  ing.  Ana  Constantin  Emilian  spune  că  este  un  mod  de  a  veni  în  ajutorul

cetățeanului.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că mai devreme domnul primar a spus că „ venim în

ajutorul bugetului local ”.
Domnul consilier Budoiu Ion spune că nu înțelege cum se poate renunța la acestă sumă de bani.

Avem așa mulți bani?
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că acești bani nu vor fi încasați niciodată.
Domnul consilier Budoiu Ion spune că nu este moral față de cei 80% dintre cetățeni care au plătit.

Cei care au de plată majorări, penalități înseamnă 20%.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că aceste datorii nu vor fi recuperate niciodată.
Domnul consilier Budoiu Ion spune că dânsul dacă nu-și plătește factura le telefon, i-l închide și

plătește  și  majorări.  Aici,  noi  îi  scutim  mereu.  Apreciază  că  nu  este  legală  acestă  hotărâre,  fiecare
solicitant să depună documente justificative din care să rezulte temeinicia cererii.

Nu mai sunt alte discuții.
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Doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela - președinte de ședință supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare 
constând în impozite, taxe locale, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Pucioasa și este aprobat 
cu 10 voturi „ PENTRU ”, 5 „ ABȚINERI ” - doamna consilier Arjan Laurenția, domnul consilier Budoiu
Ion, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu, domnul consilier Trandafir Dorel Ioan și doamna consilier
Voicu Emilia Romelia, iar domnul consilier Trifu Marius Robertino precizează că nu participă la vot.

Se  trece  la  punctul  2  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Local al orașului Pucioasa în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității
(CEAC) din unitățile de învățământ preuniversitar de pa raza U. A. T. Orașul Pucioasa, pentru anul școlar
2018 - 2019.”

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 consilier Sprinceană Eugen Dănuț precizează că părăsește ședința. Pleacă la București cu
probele pentru apă.

Doamna ing. Dinu Anca – Georgeta – persoană delegată cu atribuți de șef serviciu administrație
locală precizează că în fiecare an Consiliul Local trebuie să-și desemneze reprezentanții în C. E. A. C.
fiind vorba despre persoane, este necesar vot secret.

Buletinele de vot au înscrise propunerile domnului primar, adică membrii Consiliului Local care
au fost și anul trecut în aceste comisii. Nu mai sunt alte propuneri.

Se înmânează buletinele de vot pentru fiecare înstituție de învățământ, se stabilește ca modalitate
de vot tăierea cu o linie a persoanei pe care nu o dorește să o voteze. 

Se alege o comisie de numărare a voturilor în următoarea componență: doamna consilier Brebene
Marinela, domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier Hantăr Ana Maria, doamna consilier Roșoiu
Daniela Cerasela și doamna consilier Voicu Emilia Romelia.

Se trece la vot secret. După vot comisia de numărare a voturilor procedează la numărarea voturilor
întocmind proces – verbal în acest sens, proces - verbal aflat la dosarul ședinței.

Astfel, în urma voturilor exprimate, reprezentații Consiliului Local în C. E. A. C. Sunt următorii:
1. La Colegiul Național „ Nicolae Titulescu ” - domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion care a obținut

15 voturi „ PENTRU ” - 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț);
2. La Liceul Tehnologic Pucioasa -  domnul consilier  Trifu Marius Robertino care a obținut 15

voturi „ PENTRU ” - 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț);
3. La Școala Gimanzială „ Mihai Viteazul ” - doamna consilier Grigoroiu Monica care a obținut

15 voturi „ PENTRU ” - 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț);
4. La Școala nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ” -  domnul consilier Budoiu Ion care a obținut 15

voturi „ PENTRU ” - 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț);
5. La Grădinița „ Prichindel ” -  domnul consilier Popa Constantin Tiberiu care a obținut 15 voturi

„ PENTRU ” - 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț);
6. La Grădinița nr. 2 cu program prelungit -  domnul consilier Miu Vasile care a obținut 15 voturi

„ PENTRU ” - 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț);
7. La Clubul Copiilor „ Nicolae Mateescu ” - domnul consilier Ianeț Constantin care a obținut 15

voturi „ PENTRU ” - 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț);   
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de

execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2018.”
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. Sala Mihaele Lucreția – direcor executiv în cadrul Primăriei  orașului Pucioasa dă

explicațiile necesare. Spune că acest cont de execuție este conform cu execuția de la trezorerie.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier  Roșoiu Daniela  Cerasela  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2018 și este
aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ”, o „ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion și 1 consilier absent
(domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț).

Se  trece  la  punctul  4  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea
Regulamentului  privind reglementarea  cadrului  general  în care se poate  face schimbul  de locuințe  la
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solicitarea a doi chiriași ai locuințelor construite din fondurile ANL, precum și a cadrului general în care
se poate schimba o locuință  construită  din fondurile  ANL și atribuită  unui  chiriaș cu o altă  locuință
vacantă. ”

Domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion președintele comisiei sociale prezintă avizul comsiei sociale
și anume comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, dar să nu aibă datorii.

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

propus proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general în
care se poate face schimbul de locuințe la solicitarea a doi chiriași ai locuințelor construite din fondurile
ANL, precum și a cadrului general în care se poate schimba o locuință construită din fondurile ANL și
atribuită  unui chiriaș  cu o altă  locuință  vacantă și  este  respins cu 8 voturi  „ PENTRU ” și  7 voturi
„ ÎMPOTRIVĂ ” - deci proiectul de hotărâre nu a trecut.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune ca punctul 5: „ Proiect de hotărâre privind
aprobarea schimbării  garsonierei nr. 19, bl.  3ANL, str. Rândunelelor,  locuință deținută cu contract de
închiriere de doamna Chiran Lenuța, cu o locuință vacantă și anume apartamentul nr. 3, bl. 2 ANL, str.
Rândunelelor.  ” să fie  scos de pe ordinea de zi,  având în vedere că nu a  fost  aprobat regulamentul,
propunere cu care consilierii locali sunt de acord.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal (PUZ) - „ CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO și VULCANIZARE AUTO ” - oraș
Pucioasa, strada Liniștei, nr. 1, județul Dâmbovița. ”

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 – arhitect șef dă explicațiile necesare.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier  Roșoiu Daniela  Cerasela  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - „ CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO și
VULCANIZARE AUTO ” - oraș Pucioasa, strada Liniștei, nr. 1, județul Dâmbovița 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 postului
ocupat  de  personalul  contractual  debutant  care  îndeplinește  condițiile  pentru  promovarea  în  gradul
profesional imediat superior în trimestrul IV/2018. ”

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.

Doamna Pătru Florinela – inspector resurse umane dă explicațiile necesare.
Nu mai sunt alte discuții.
Doamna consilier  Roșoiu Daniela  Cerasela  -  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 IV/2018 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 introducerii
în  Inventarul  bunurilor  care  aparțin  domeniului  privat  al  Unității  Administrativ  Teritoriale  Orașul
Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001 a unui teren în suprafață de 1034
mp, situat în orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 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 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.
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Doamna consilier  Roșoiu Daniela  Cerasela  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de
hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității
Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001
a unui teren în suprafață de 1034 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 38 și
este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ”, 1 consilier absent (domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț), iar
doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela nu participă la vot.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în
orașul Vadul lui Vodă – Republica Moldova a delegației orașului Pucioasa în perioada 7 noiembrie 2018
– 9 noiembrie 2018. ”

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 consilier Popa Constantin Tiberiu spune că-și dorește să meargă.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian propune ca din delegație să facă parte și doamna

consilier Mateoiu Roxana și doamna ec. Solomon Gabriela – șef birou venituri.
Nu mai sunt alte propuneri.
Propunerile  făcute  sunt  supuse  la  vot  și  sunt  aprobate  cu  unanimitate  de  voturi,  componența

delegației  în orașul Vadul lui  Vodă – Republica Moldova fiind următoarea: domnul primar ing.  Ana
Constantin  Emilian,  domnul  consilier  Popa Constantin  Tiberiu,  doamna  consilier  Mateoiu  Roxana și
doamna ec. Solomon Gabriela – șef birou venituri.

Se  trece  la  punctul  10  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  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 11 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri  proprii și subvenții  al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul

2018.”
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. Sala Mihaele Lucreția – direcor executiv în cadrul Primăriei  orașului Pucioasa dă

explicațiile necesare.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este vorba de o sumă pe care Spitalul ne-a

cerut-o suplimentar pentru cumpărarea unui aparat de gastroenterologie. Au 30.000 lei, mai au nevoie de
20.000 lei, pe care-i dăm.

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

hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri  proprii și subvenții  al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul

2018 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și anume: „ Diverse.”
Doamna secretar jr. Catană Elena  spune că există în dosar o adresă de la Curtea de Conturi prin

care se prelungește termenul pentru recuperarea sumelor de la Valve.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că dânsul și colegii săi de partid doresc să fie

convocată  o ședință  extraordinară  în  care  să  se  discute  problema apei,  ședință  la  care  să  fie  invitați
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reprezentanți  autorizați  care să ne spună ceva din partea Apelor Române,  Compania de Apă, Mediu,
Consiliul Județean. Trebuie să discutăm serios.

Domnul  primar  ing.  Ana  Constantin  Emilian  spune  că  există  o  invitație  lansată  pentru  toate
organele abilitate pentru luni.

A rămas de stabilit doar ora. Invită și consilierii locali care pot și doresc să vină, să vină. 
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că rezolvarea problemei cu apa face parte din

programul RSD de prevenire. Revin și vă rog să să organizați această întâlnire cu reprezntanții autorizați
ai instituțiilor care au responsabilitate. Trebuie să fie invitat și profesorul Istrate. 

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

Președinte de ședință,
ROȘOIU DANIELA CERASELA

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