
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 27.09.2018
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. Hantăr Ana Maria
6. Ianeț Constantin
7. Ivașcu Dragoș Ion
8. Mateoiu Roxana
9. Miu Vasile
10. Popa Constantin Tiberiu
11. Sprinceană Eugen Dănuț
12. Trandafir Dorel Ioan
13. Trifu Marius Robertino
14. Voicu Emilia Romelia

Au fost absenți următorii consilieri: doamna consilier Grigoroiu Monica și doamna consilier 
Roșoiu Daniela Cerasela.

Ședința a fost deschisă de doamna jr. Catană Elena – secretarul orașului Pucioasa, care spune că 
ședința ordinară de astăzi a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 850 din 21.09.2018 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 înscrisă în dispoziția nr. 
850/21.09.2018. Apoi, propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâre și anume:

1. „ Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii cheltuielilor cu bunuri și servicii aferente 
ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Pucioasa și 
aprobarea rectificării bugetelor acestora. ”;

2. „ Proiect de hotărâre privind transformarea posturilor ocupate de funcționari publici care 
îndeplinesc condițiile pentru promovarea în grad profesional în semestrul II/2018. ”;

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că aceste proiecte au 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 propunerea de suplimentare este supusă la vot și este aprobată cu 
unanimitate de voturi în forma prezentată.

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

Supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței de îndată din data de 29.08.2018. 
Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul verbal al ședinței 
de îndată din 29.08.2018  este supus la vot și este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ” și 3 „ ABȚINERI ” - 
domnul consilier Budoiu Ion, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu și domnul consilier Trandafir 
Dorel Ioan care nu au fost prezenți la ședința  de îndată din 29.08.2018.
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În continuare supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
30.08.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
verbal al ședinței ordinare din 30.08.2018  este supus la vot și este aprobat cu unanimitatea consilierilor 
locali prezenți.

Apoi supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței de îndată din data de 
11.09.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
verbal al ședinței de îndată din 11.09.2018  este supus la vot și este aprobat cu 9 voturi „ PENTRU ”, 2 
absenți și 5 „ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier Hantăr Ana Maria,  domnul 
consilier Ivașcu Dragoș Ion, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu și domnul consilier Trandafir 
Dorel Ioan care nu au fost prezenți la ședința  de îndată din 11.09.2018.

În continuare supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței de îndată din data de 
14.09.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
verbal al ședinței de îndată din 14.09.2018  este supus la vot și este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ”, 2 
absenți și 3 „ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu Ion, domnul consilier Popa Constantin Tiberiu și 
domnul consilier Trandafir Dorel Ioan care nu au fost prezenți la ședința  de îndată din 14.09.2018.

Președinte de ședință este domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț.
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.
Domnul consilier Sprinceană Eugen Dănuț - 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:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea  bugetului  de  venituri  proprii  și  subvenții  al  Centrului  Cultural  European

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.
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.
Doamna  ec.  Sala  Mihaela  Lucreția  –  director  executiv  în  cadrul  Primăriei  orașului  Pucioasa

prezintă  informațiile  necesare.  Spune că este  vorba despre o rectificare  a  bugetului  de stat  în  sensul
asigurării  banilor  pentru  indemnizația  persoanelor  cu  handicap  și  salariile  asistenților  persoanelor  cu
handicap. Prin acestă rectificare se asigură banii pentru salarii având în vedere că nu au fost cuprinși în
bugetul  inițial.  De asemenea,  pentru că nu avem angajate  persoane cu handicap trebuie să  plătim la
bugetul de stat o contribuție.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  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  Centrului  Cultural  European

Pucioasa pe anul 2018 și este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ” și o „ ABȚINERE ” - domnul consilier
Budoiu Ion.

Se  trece  la  punctul  3  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobare  Plan
Urbanistic  Zonal  (PUZ)  –  RECONFIGURARE  ȘI  EXTINDERE  ÎN  PLAN  LOCUINȚĂ  PARTER,
amplasament situat în orașul Pucioasa, str. Libertății, nr. 14.”

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

Nu sunt discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobare  Plan  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  –  RECONFIGURARE ȘI  EXTINDERE ÎN
PLAN LOCUINȚĂ PARTER, amplasament situat în orașul Pucioasa, str. Libertății, nr. 14 și este aprobat
cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
termenului  la  contractul  de  închiriere  nr.  8  748/20.06.2005  ce  are  ca  obiect  închirierea  terenului  în
suprafață  de  217.730  mp.,  situat  în  orașul  Pucioasa,  punct  Cariera  de  Gips,  titular  S.  C.
HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S. A. ”

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  Budoiu  Ion  precizează  că  suma  pe  care  o  încasează  Primăria  Pucioasa  ca
redevență este mică și că această sumă, în afară de actualizarea cu inducele de inflație, nu a mai fost
majorată, recalculată.

Domnul consilier Ianeț Constantin spune că Heidelbergcement va face tot ceea ce scrie în contract
și solicită prelungirea lui pentru că Agenția Națională a Resurselor Minerale nu a răspuns în termen.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că această societate a fost mereu alături de
noi, ne-a ajutat și la Spital cu masa de operație, se pare că ne vor ajuta, acum și cu terenul de minipich din
parc.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că a fost personal acolo la teren, iar condițiile
sunt îmbunătățite considerabil. 

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului la contractul de închiriere nr. 8 748/20.06.2005 ce are ca
obiect închirierea terenului în suprafață de 217.730 mp., situat în orașul Pucioasa, punct Cariera de Gips,
titular S. C.  HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S. A și este aprobat cu 13 voturi „ PENTRU ” și o
„ ABȚINERE ” - domnul consilier Budoiu Ion.

Se  trece  la  punctul  5  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și
completarea  Inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al  unității  administrativ  teritoriale
Orașul Pucioasa, 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 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.

Doamna jr. Neagu Daniela dă explicațiile necesare.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al
unității  administrativ teritoriale  Orașul Pucioasa,  județul Dâmbovița și este aprobat cu unanimitate  de
voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre desemnarea reprezentanților
Consiliului  Local  al  orașului  Pucioasa  în  Consiliile  de  administrație  ale  unităților  de  învățământ
preuniversitar de stat, precum și în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor Nicolae Mateescu, din
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.

Fiind vorba de persoane, se trece la vot secret.
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Se tipăresc buletinele de vot. Pe aceste buletine se trece numele și prenumele persoanei înscrise în
proiectul  de hotărâre.  Alte propuneri  nu mai  sunt.  Se alege ca modalitate  de vot tăierea cu o linie a
persoanei pe care nu dorești să o votezi. Se alege o comisie de numărare a voturilor formată din: doamna
consilier Hantăr Ana Maria, doamna consilier Mateoiu Roxana, domnul consilier Budoiu Ion, domnul
consilier  Ivașcu Dragoș Ion și domnul consilier Ianeț Constantin.

Se trece la  vot  pentru desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  Pucioasa  în  Consiliul  de
Administrație  al  Colegiului  Național  Nicolae  Titulescu.  Propunerea  este  doamna  consilier  Mateoiu
Roxana  și  domnul  consilier  Budoiu  Ion.  Fiecare  consilier  local  primește  un  buletin  de  vot.  După
exprimarea votului comisia de numărare procedează la numărarea votului, întocmește proces – verbal în
acest sens.

Rezultatul  votului:  14  voturi  „  PENTRU  ”  pentru  fiecare  propunere,  deci  reprezentanții
Consiliului Local Pucioasa în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Nicolae Titulescu sunt
doamna consilier Mateoiu Roxana și domnul consilier Budoiu Ion.

Se trece la  vot pentru desemnarea reprezentantului  Consiliului  Local  Pucioasa în Consiliul  de
Administrație  al  Liceului  Tehnologic  Pucioasa.  Propunerea  este  doamna  consilier  Brebene  Marinela.
Fiecare  consilier  local  primește  un  buletin  de  vot.  După  exprimarea  votului  comisia  de  numărare
procedează la numărarea votului, întocmește proces – verbal în acest sens.

Rezultatul votului: 14 voturi „ PENTRU ” pentru propunere, deci reprezentantul Consiliului Local
Pucioasa în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Pucioasa este doamna consilier Brebene
Marinela.

Se trece la  vot  pentru desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  Pucioasa  în  Consiliul  de
Administrație  al  Școlii  nr.  4 „  Elena  Donici  Cantacuzino ”.  Propunerea  este  doamna consilier  Arjan
Laurenția și domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion. Fiecare consilier local primește un buletin de vot. După
exprimarea votului comisia de numărare procedează la numărarea votului, întocmește proces – verbal în
acest sens.

Rezultatul  votului:  14  voturi  „  PENTRU  ”  pentru  fiecare  propunere,  deci  reprezentanții
Consiliului Local Pucioasa în Consiliul de Administrație al Școlii nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ” sunt
doamna consilier Arjan Laurenția și domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion.

Se trece la  vot  pentru desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  Pucioasa  în  Consiliul  de
Administrație  al  Școlii  Gimnaziale  nr.  1  „  Mihai  Vitezul  ”.  Propunerea  este  domnul  consilier  Ianeț
Constantin și domnul consilier Popa Constantin Tiberiu. Fiecare consilier local primește un buletin de
vot. După exprimarea votului comisia de numărare procedează la numărarea votului, întocmește proces –
verbal în acest sens.

Rezultatul  votului:  14  voturi  „  PENTRU  ”  pentru  fiecare  propunere,  deci  reprezentanții
Consiliului Local Pucioasa în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 „ Mihai Vitezul sunt
domnul consilier Ianeț Constantin și domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.

Se trece la  vot pentru desemnarea reprezentantului  Consiliului  Local  Pucioasa în Consiliul  de
Administrație al Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Pucioasa. Propunerea este doamna consilier Hantăr
Ana  Maria.  Fiecare  consilier  local  primește  un  buletin  de  vot.  După  exprimarea  votului  comisia  de
numărare procedează la numărarea votului, întocmește proces – verbal în acest sens.

Rezultatul votului: 14 voturi „ PENTRU ” pentru propunere, deci reprezentantul Consiliului Local
Pucioasa în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Pucioasa este doamna
consilier Hantăr Ana Maria.

Se trece la  vot pentru desemnarea reprezentantului  Consiliului  Local  Pucioasa în Consiliul  de
Administrație al Grădiniței „ Prichindel ”. Propunerea este doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela.
Fiecare  consilier  local  primește  un  buletin  de  vot.  După  exprimarea  votului  comisia  de  numărare
procedează la numărarea votului, întocmește proces – verbal în acest sens.

Rezultatul votului: 14 voturi „ PENTRU ” pentru propunere, deci reprezentantul Consiliului Local
Pucioasa în Consiliul de Administrație al Grădiniței „ Prichindel ” este doamna consilier Roșoiu Daniela
Cerasela.

Se trece la  vot pentru desemnarea reprezentantului  Consiliului  Local  Pucioasa în Consiliul  de
Administrație al Clubului Copiilor „ Nicolae Mateescu ”. Propunerea este domnul consilier Trifu Marius
Robertino.  Fiecare  consilier  local  primește  un  buletin  de  vot.  După  exprimarea  votului  comisia  de
numărare procedează la numărarea votului, întocmește proces – verbal în acest sens.
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Rezultatul votului: 14 voturi „ PENTRU ” pentru propunere, deci reprezentantul Consiliului Local
Pucioasa în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor „ Nicolae Mateescu ” este domnul consilier
Trifu Marius Robertino.

Nu sunt discuții.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului

și a cheltuielilor legate de proiectul „ Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște(DN72) – Șotânga –
Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa(DN71) ” și de aprobare a Acordului de parteneriat  între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Târgoviște, prin consiliul Local Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială
Orașul Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa. ”

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

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

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

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

Domnul ing.  Hosszu Mihail  spune că în ședința  Consiliului  Județean din luna aceasta au fost
aprobați indicatorii tehnico – economici  iar valoarea lor totală este 38 698 760,80 mii lei. Pe teritoriul
orașului Pucioasa drumul are o lungime de 506 m.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că a solicitat Consiliului Județean ca la calea
ferată  terasamentul  să  fie  coborât  cu  cel  puțin  60  –  70  de  centimetri  pentru  a  permite  și  accesul
camioanelor de la Sun Garden; va fi un real folos pe care l-am aduce și firmei și locuitorilor din Brănești,
Vulcana Pandele. În felul acesta, orașul nu ar mai fi tranzitat de camioane. Vestea bună este că se va face
acest drum. Pe noi ca și costuri nu ne implică, însă noi trebuie să avem grijă ca cei de la Compania de
Apă să-și repoziționeze proiectul în condițiile prevăzute de noul proiect al drumului.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind  aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ Reabilitare și modernizare
DJ712 Târgoviște(DN72) – Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa(DN71) ” și de aprobare a
Acordului  de  parteneriat   între  Unitatea  Administrativ  Teritorială  Județul  Dâmbovița,  prin  Consiliul
Județean  Dâmbovița,  Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Târgoviște,  prin  consiliul  Local
Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa 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 modificarea Cap. I,
pct.  1.1 privind „ Structura ” din Regulamentul  de Organizare și Funcționare al Spitalului  Orășenesc
Pucioasa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Pucioasa nr. 94/30.05.2018 și aprobarea
Organigramei Spitalului Orășenesc Pucioasa. ”

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

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

Domnul consilier 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 acest proiect a începu odată cu propunerea
noastră de a moderniza ambulatoriul Spitalului Orășenesc.

Pentru a moderniza ambulatoriul prin POR ne-am adresat conducerii Spitalului și am avut discuții
consistente prin care am stabilit foarte clar ce cabinete vom avea și ce dorim să facem ca și specializări.
Au intervenit modificări pe structura actuală datorate nevoilor dar și dorinței unor medici care doresc să
vină aici. S-a făcut o propunere care a stat 4 luni la Ministerul Sănătății pentru avizare. Am reușit mult
mai  greu și  mult  mai  târziu să facem o schimbare.  E doar o etapă,  urmeză să primim autorizație  de
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funcționare  de  la  DSP pentru  Spital.  Sunt  etape  pe  care  trebuie  să  le  parcurgem până la  depunerea
proiectului inițial.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind  modificarea Cap. I, pct. 1.1 privind „ Structura ” din Regulamentul de Organizare și
Funcționare  al  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  orașului
Pucioasa nr. 94/30.05.2018 și aprobarea Organigramei Spitalului Orășenesc Pucioasa 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 aprobarea redistribuirii
cheltuielilor cu bunuri și servicii aferente ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar
de stat de pe raza orașului Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora. ”

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 anul acesta s-a găsit soluția ca redistribuirea
să se facă numai pentru grădinițe și se pare că banii ajung până la sfârșitul anului. Dacă lucrurile stau așa
nu va mai fi nevoie de o altă rectificare.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea redistribuirii cheltuielilor cu bunuri și servicii aferente ordonatorilor terțiari de
credite  din  învățământul  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  orașului  Pucioasa  și  aprobarea  rectificării
bugetelor acestora și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se  trece  la  punctul  10 al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de hotărâre  privind  transformarea
posturilor ocupate de funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru promovarea în grad profesional
în semestrul II/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 secretar jr. Catană Elena dă explicațiile necesare. Spune că este vorba de 4 Funcționari
publici  din cadrul  Poliției  Locale  care au participat  la  examenul  de promovare  și  au promovat  acest
examen. Potrivit legii, trbuie modificat prin hotărâre a Consiliului Local postul pe care-l ocupă.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Sprinceană  Eugen Dănuț  -  președinte  de ședință  supune la  vot  proiectul  de

hotărâre privind transformarea posturilor ocupate de funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru
promovarea în grad profesional în semestrul II/2018 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și anume: „ Diverse.”
 Doamna secretar jr. Catană Elena prezintă Raportul Instituției Prefectului nr. 7 758/21.09.2018 și

adresează rugămintea consilierilor locali să întocmească rapoartele de activitate atât individual cât și pe
comisii de specialitate

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

Președinte de ședință,
SPRINCEANĂ EUGEN DĂNUȚ

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