
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 29.11.2018
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 este deschisă de doamna jr. Catană Elena - secretarul orașului Pucioasa, care spune că 
ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1 205 din 23.11.2018 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 ing. Ana Constantin Emilian să prezinte ordinea de zi. 

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian prezintă ordinea de zi. Precizează că scoate de pe 
ordinea de zi: „ Proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Studiului de oportunitate ” în vederea 
concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1 034 mp, situat în orașul Pucioasa, str. 
Republicii, Parcela 1 864/1, Tarla 38, înscris în Cartea Funciară a orașului Pucioasa cu nr. 74 242 și cu nr.
cadastral 74 242, pentru construirea unor construcții de tipul: amenajare spații verzi folie geotextil 
pământ fertil; montaj panouri lemn grădină, plantare trandafiri cățărători, lavandă; demolare pavaj 
existent din beton ” și propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind: Rectificarea 
bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018.

Ordinea de zi împreună cu propunerea de suplimentare a ordinii de zi sunt supuse la vot și sunt 
aprobate cu unanimitate de voturi.

Președinte de ședință este domnul consilier Trifu Marius Robertino.
În continuare doamna secretar jr. Catană Elena supune atenției consilierilor locali procesele 

verbale ale ședințelor Consiliului Local.
Precizează că supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

25.10.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
verbal al ședinței ordinare din 25.10.2018  este supus la vot și este aprobat cu unanimitate de voturi.

În continuare, supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței de îndată din data de 
07.11.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
verbal al ședinței de îndată din 07.11.2018  este supus la vot și este aprobat cu 9 voturi „ PENTRU ” și  7 
„ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu Ion, doamna consilier Grigoroiu  Monica, domnul consilier 

1

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fântânelor, Nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon: 0245/232.277,  Fax: 0245/760.484

E-mail: info@primpuc.ro



Ianeț Constantin, doamna consilier Mateoiu Roxana, domnul consilier Miu Vasile, domnul consilier Popa
Constantin Tiberiu și doamna consilier Roșoiu Daniela Cerasela, consilieri  ce nu au fost prezenți la 
ședința  de îndată din 07.11.2018.

Apoi supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței de îndată din data de 
14.11.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
verbal al ședinței de îndată din 14.11.2018  este supus la vot și este aprobat cu 11 voturi „ PENTRU ” și 5
„ ABȚINERI ” - domnul consilier Budoiu Ion, domnul consilier Dobrici Gheorghe, doamna consilier 
Roșoiu Daniela Cerasela, domnul consilier Trandafir Dorel Ioan și doamna consilier Voicu Emilia 
Romelia, consilieri locali ce nu au fost prezenți la ședința  de îndată din 14.11.2018.

În continuare supune atenției consilierilor locali procesul verbal al ședinței de îndată din data de 
23.11.2018. Întreabă dacă sunt observații asupra acestui proces verbal? Nu sunt observații.  Procesul 
verbal al ședinței de îndată din 23.11.2018  este supus la vot și este aprobat cu 12 voturi „ PENTRU ” și 4
„ ABȚINERI ” - doamna consilier Grigoroiu  Monica, domnul consilier Ivașcu Dragoș Ion, doamna 
consilier Roșoiu Daniela Cerasela, domnul consilier Trandafir Dorel Ioan, consilieri locali ce nu au fost 
prezenți la ședința  de îndată din 23.11.2018.

Pentru că în sală sunt și cetățeni ai orașului Pucioasa, domnul primar ing. Ana Constantin Emilian,
propune ca ședința să înceapă cu luările de cuvânt ale cetățenilor.

Domnul președinte de ședință dă cuvântul doamnei Bârzan Marcela, care solicită repararea 
drumurilor de la Pucioasa – Sat, unde oamenii merg prin noroaie care ajung până la genuchi. Din luna 
august, spune doamna Bârzan, eu bat drumurile la Primărie, pentru că mă așteptam să plouă și vom sta în 
noroi. Mi s-a spus că oamenii nu sunt de acord cu pietruirea drumurilor. Am strâns semnături și le-am 
adus domnului viceprimar. Apreciază că domnul viceprimar este dezinformat și la rândul său 
dezinformează pe alții. Rugămintea oamenilor este să se facă ceva, să se repare drumul. Dacă se puneau 3
roabe de piatră, drumul nu arăta astfel. Nu am reușit să comunic cu domnul viceprimar. 

 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, spune că drumul arăta așa datorită faptului că s-au 
băgat gaze. Informațiile prezentate de dvs., spune domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, sunt 
parțial adevărate, deoarece am primit informații de la colegii mei că sunt persoane care se opun datorită 
înălțării drumului. Am fost acolo și am stat de vorbă. Marți a fost la fața locului un inginer „ de drumuri ” 
care a găsit o soluție, soluție pe care marți o vom pune în aplicare. Trebuie scos noroiul, trebuie curățat și 
apoi venit cu un strat de calcar de granulație mare și abia apoi, punem piatră sau calcar. Ceea ce trebuie să
înțelegeți acest cartier nu a fost uitat de Primărie. Primul nostru proiect include și reabilitarea drumului de
la Pucioasa – Sat, dar durează 2 ani până la implementare. Banii există, nu este un vis, s-a semnat 
contractul, acum se organizează licitația. Strada de la  Pucioasa – Sat la str. Carierei se va reabilita, dar 
după ce se va băga apă și canalizare. Drumul va fi reabilitat săptămâna viitoare.

Domnul Chiran solicită un schimb de locuințe. Este pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în acest
sens. Are o situație deosebită, are 2 copii cu handicap grav, unul de 12 ani, altul de 14 ani. Îi urcă foarte 
greu la etajul III. Am o fată de 16 ani care doarme cu mine în cameră. Nu pot să-i scot afară. Dacă sunt la 
parter, este altceva. O să-i scoatem afară.

 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, spune că se va discuta astăzi cererea de schimb și 
vom vedea ce se întâmplă. Probabil se va aproba. Ceea ce trebuie să știți este faptul că repartizarea 
locuinței este peste listă, nu respectă prevederile legale și dacă astăzi se va aproba și schimbul Consiliul 
Local v-a înțeles din nou, v-a întins o mână de ajutor. De asemenea, trebuie să știți că voi supraveghea 
foarte atent angajamentul de plată pe care-l aveți pentru apă, dar și modul în care veți plăti utilitățile 
pentru că de plata chiriei sunteți scutit.

Domnul Chiran spune că va respecta angajamentul de plată.
Domnul Ion Neculae ridică problema capacelor de pe stradă. 
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, spune că în cursul săptămânii viitoare cei de la 

Compania de Apă vor rezolva problema.
Domnul Ion spune că a venit să discute cu consilierii locali, nu cu domnul primar.
Domnul primar și domnul viceprimar au părăsit sala.
Domnul Ion spune că aceste capace trebuiau amplasate înainte de asfaltare. Nu este în ordine să se

spargă strada. 
Ridică, din nou, problema semafoarelor. A sunat la CNAIR și este treaba oprașului, nu a lor să 

monteze aceste semafoare. În parc se montează luminițele, iar firma a întins pe jos firele și se poate 
întâmpla o mare nenorocire.
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O altă problemă ridicată de domnul Ion Nicolae o constituie spitalul. Soția sa a fost internată la dr.
Ionescu Cecilia și aici i s-au pus niște diagnostice care ulterior s-au dovedit a fi false.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că pe linie profesională, trebuie să vă adresați 
Colegiului Medicilor.

Aceste situații au generat niște costuri. Am formulat o cerere pentru ajutor pentru a fi ajutat cu o 
parte din acești bani cheltuiți pe tratamente. După câte am înțeles a fost respinsă. Nu este o opțiune ci este
un drept garantat de Legea nr. 416/2001. Vă rog să-l sfătuiți pe domnul primar să ne ajute, să acorde 
ajutorul de urgență.

 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, spune că vom ajuta oamenii prin acordarea unor 
ajutoare de urgență, dar sunt foarte multe situații: decese, persoane bolnave. Ieri a venit la audiență soția 
sa, i-am explicat, apoi a ieșit din Primăria și-a pus plancarda „ GREVA FOAMEI ”. Au fost mereu ajutați.
Anul trecut a primit 2 ajutoare, unul în martie de 500 lei, altul în noiembrie de 1 000 lei. La acest olandez,
am sunat să-l primească, dar omul m-a sunat, că nu-și angajează șef, ci oameni care să muncească. La 
târgul de joburi a făcut scandal în loc să vadă ce locuri de muncă avem.

Alte discuții nu mai sunt.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 

examenului pentru ocuparea funcției de medic – Șef Secție Psihiatrie din cadrul Spitalului Orășenesc 
Pucioasa.”

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

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

Doamna Pătru Florinela – inspector resurse umane, dă explicațiile necesare.
Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan precizează că a făcut parte din comisia de concurs, motiv

pentru care nu va participa la vot.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul consilier Trifu Marius Robertino - președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic – Șef Secție 
Psihiatrie din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa și este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ” - domnul 
Trandafir Dorel Ioan nu a participat la vot.

Se  trece  la  punctul  2  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea
Regulamentului  privind reglementarea  cadrului  general  în care se poate  face schimbul  de locuință  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.”

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 este o reluare în discuție a unui proiect de
hotărâre ce nu a trecut la ședința trecută.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general în care se poate face
schimbul de locuință 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 aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării
garsonierei nr. 19, bl. 3 ANL, 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.”

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 dl. Chiran a fost mai devreme în sală.
Situația este așa cum a prezentat-o dl. Chiran.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea schimbării garsonierei nr. 19, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor, locuință deținută
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cu contract de închiriere de doamna Chiran Lenuța, cu o locuință vacantă și anume apartamentul nr. 3, bl.
2 ANL, str. Rândunelelor și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Doamna secretar jr. Catană Elena apreciază ca nelegală hotărârea și prezintă
„ OBIECȚIUNI 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 187/29.11.2018
privind: aprobarea schimbării garsonierei nr. 19, bl. 3 ANL, 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. 

Apreciez că această hotărâre este nelegală pentru următoarele considerente:
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 182/14.11.2018, apreciată de subsemnata ca fiind nelegală, s-

a aprobat prelungirea repartizării ap. 19, bl. 3 ANL str. Rândunelelor doamnei Chiran Lenuța și scutirea 
de plata chiriei conform Legii nr. 448/2006.

Motivele pentru care am apreciat-o ca fiind nelegală au fost expuse pe larg în Obiecțiunile nr. 
1/14.11.2018, anexate hotărârii. 

Pe scurt, repartizarea acestei locuințe s-a făcut cu nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înființarea ANL, în sensul că nu respectă criteriile cadru cuprinse în Anexa 11 la  
Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 și nici ordinea de prioritate a cererilor stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 32/15.02.2018.

Dacă repartizarea acestei locuințe este nelegală și aprobarea schimbului este nelegală. ”
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei

locuințe ANL și anume: garsonierea nr. 9, bl. D ANL, str. Stadionului, 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.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, spune că repartiția este în ordinea de pe listă.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL și anume: garsonierea nr. 9, bl. D ANL, str. Stadionului,
conform Anexei nr. 1 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 schimbului
de locuințe ANL, între doamna Maria Elena, chiriașă în ap. nr. 17, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor și domnul
Grămadă Corneliu, chiriaș în ap. nr. 10, bl. B ANL, str. Stadionului. ”

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.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe ANL, între doamna Maria Elena, chiriașă în ap. nr. 17,
bl.  3  ANL,  str.  Rândunelelor  și  domnul  Grămadă  Corneliu,  chiriaș  în  ap.  nr.  10,  bl.  B  ANL,  str.
Stadionului și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului
de locuințe ANL, între doamna Enache Ancuța, chiriașă în ap. nr. 3, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor și
domnul Dinu Corneliu Remus, chiriaș în ap. nr. 4, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor. ”

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.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe ANL, între doamna Enache Ancuța, chiriașă în ap. nr.
3, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor și domnul Dinu Corneliu Remus, chiriaș în ap. nr. 4, bl. 3 ANL, str.
Rândunelelor 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 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.
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Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  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 8 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării
unei  solicitări  de  trecere  din  domeniul  public  al  județului  Dâmbovița  în  domeniul  public  al  Unității
Administrativ  –  Teritoriale  Orașul  Pucioasa,  ca  bun  de  interes  public  local,  a  imobilului  teren  și
construcție denumit Grădinița cu program prelungit „ Micul Prinț ” situată în orașul Pucioasa, Bulevardul
Trandafirilor, nr. 112, 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.

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 se va deschide axa 3 – Reabilitare clădiri
publice și noi trebuie să fim pregătiți. Este nevoie de investiții la acea clădire. Avem probleme mari cu
acoperișul. Sunt lucruri de rezolvat și la interior. O să facem o expertiză pentru a vedea dacă ne încadrăm
în clasa de risc seismic și pentru a depune acest proiect. O să facem același lucru și la SCUP.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  formulării  unei  solicitări  de  trecere  din  domeniul  public  al  județului
Dâmbovița în domeniul public al Unității Administrativ – Teritoriale Orașul Pucioasa, ca bun de interes
public local, a imobilului teren și construcție denumit Grădinița cu program prelungit „ Micul Prinț ”
situată  în  orașul  Pucioasa,  Bulevardul  Trandafirilor,  nr.  112,  județul  Dâmbovița  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 încetării
contractului  de  comodat  nr.  17  321/03.09.2012  și  atribuirea  în  folosință  gratuită  Asociației
Revoluționarilor Anticomuniști din Decembrie 1989 România – Filiala Pucioasa, a spațiului în suprafață
de 20 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Aleea Ardelului, fosta Florărie, cu destinația de sediu. ”

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 primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că OCPI va deschide un birou de relații cu
publicul, conform legii. Spațiul identificat de noi este cel unde funcționează Asociația Revoluționarilor.
Pe ei îi mutăm la Piață și au fost de acord.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  încetării  contractului  de  comodat  nr.  17  321/03.09.2012  și  atribuirea  în
folosință  gratuită  Asociației  Revoluționarilor  Anticomuniști  din  Decembrie  1989  România  –  Filiala
Pucioasa, a spațiului în suprafață de 20 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Aleea Ardelului, fosta Florărie,
cu destinația de sediu și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind  aprobarea dării în
administrare Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Dâmbovița, a spațiului în suprafață de 16
mp, situat în incinta Unității Administrativ – Teritoriale Orașul Pucioasa, corpul „ B ”, fost birou CIC, cu
destinația amenajării unui birou teritorial de relații cu publicul ca unități fără personalitate juridică. ”

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.
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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  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  dării  în  administrare  Oficiului  de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  –
Dâmbovița, a spațiului în suprafață de 16 mp, situat în incinta Unității Administrativ – Teritoriale Orașul
Pucioasa, corpul „ B ”, fost birou CIC, cu destinația amenajării unui birou teritorial de relații cu publicul
ca unități fără personalitate juridică 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
implementării proiectului „ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 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 s-a terminat evaluarea celor două proiecte,
la  Spital  avem cel  mai  mare  punctaj.  Pentru  a  se  semna  contractul,  a  trebuit  să  mai  completăm cu
documente și este nevoie de aceste 2 hotărâri – pct. 11 și pct. 12 din ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  implementării  proiectului  „ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A
SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA ” și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa, strada
Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița, în conformitate cu ultima formă
a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.”

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 Mihaela Nicolae dă explicațiile necesare legate de cheltuieli neeligibile.
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea proiectului Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor
rezidențiale  din orașul Pucioasa,  strada Avram Iancu, Bloc 1,  Bloc 2,  Bloc 3,  oraș Pucioasa,  județul
Dâmbovița, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 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 Planului
Urbanistic Zonal (PUZ) – CONSTRUIRE TREI HALE DE PRODUCȚIE amplasament situat în orașul
Pucioasa, Strada Morilor, nr. 4, jud. 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.
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Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este o solicitare de la Panel Land România.
Funcționează de ceva vreme în Pucioasa. Este vorba de 3 hale. Generează locuri de muncă. Nu are forță
de muncă. Este plecat patronul în Algeria după forță de muncă.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  –  CONSTRUIRE  TREI  HALE  DE
PRODUCȚIE amplasament situat în orașul Pucioasa, Strada Morilor, nr. 4, jud. Dâmbovița 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 aprobarea completării
Inventarului domeniului privat al Unității Administrativ – Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform
Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  77/30.10.2001, cu terenul  în  suprafață  de 87 270 mp,  situat  în  orașul
Pucioasa, punct Cartiera de gips și trcerea 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 335 935 mp, situat în orașul Pucioasa, punct Cartiera de gips.”

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 primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este vorba de Dealul Moțăianca. Suprafața
este mai mare de 22 – 23 ha de care avem noi cunoștință. Am făcut discuții cu cei de la Carpat Cement,
Ocolul Silvic.  O porțiune din teren va fi  folosită  în cadrul  proiectului  cu Master Planul de turism al
județului.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  completării  Inventarului  domeniului  privat  al  Unității  Administrativ  –
Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001, cu terenul în
suprafață  de  87  270  mp,  situat  în  orașul  Pucioasa,  punct  Cartiera  de  gips  și  trcerea  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 335 935 mp, situat în
orașul Pucioasa, punct Cartiera de gips 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 Planului
Urbanistic Zonal (PUZ) – REPARAȚIE CAPITALĂ, EXTINDERE PRIN ETAJARE ȘI CONSTRUIRE
FOIȘOR,  amplasament situat în orașul Pucioasa, Strada Libertății, nr. 4, jud. 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 primar ing. Ana Constantin Emilian dă explicațiile necesare. Este o zonă fără autorizare
directă.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – REPARAȚIE CAPITALĂ, EXTINDERE
PRIN ETAJARE ȘI CONSTRUIRE FOIȘOR,  amplasament situat în orașul Pucioasa, Strada Libertății,
nr. 4, jud. Dâmbovița 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 aprobarea contractării
și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 16.241.245 lei pentru realizarea investiției
publice de interes local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/14.03.2017.”

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.

7



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 situația este mult mai complexă decât la
prima vedere. Pentru a contracta un credit administrația locală are nevoie de mult timp. Din păcate, dacă
dorești să realizezi o investiție cu bani de la bancă lucrurile sunt foarte greoaie. Informațiile pe care noi le
avem, dacă reușim să facem un credit, să întocmim documentația la sfârșitul acestui an, probabil o să
obținem niște bani undeva în anul 2020. Pentru obținerea împrumutului se va organiza o licitație, adică
vor fi informate toate băncile și acestea vor depune oferte.Va fi aleasă oferta cea mai avantajoasă. Noul
primar va fi cel care în anul 2020 va utiliza acestă sumă. De ce am venit eu în fața dvs. să vă cer acest
lucru!?

Din 2 motive: 1) chiar dacă situația primăriei este astăzi una delicată din punct de vedere financiar,
gradul de îndatorare al orașului este foarte mic – 5%. Din punct de vedere al băncilor ne încadrăm, iar din
punct de vedere al efortului nostru financiar ne încadrăm.

Am venit în fața dvs., spune domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, propunându-vă să-mi
aprobați acest proiect pentru obținerea finanțării pentru proiectul aprobat în 14.03.2017. Este vorba despre
proiectul privind reabilitarea modernizarea și consolidarea Colegiului Național N. Titulescu. De ce am
ales acest proiect? Pentru că este singurul proiect cu Studiu de Fezabilitate aprobat și care poate fi depus
oricând. Este una din cerințele băncilor, dar și a comisiei care se ocupă la nivelul Ministerului de Finanțe
de aprobarea/avizarea acestor credite.  În momentul în care se va primi acest credit,  dacă se va primi,
probabil peste 2 ani de zile, noi avem dreptul „ legal ” de a face modificarea listei de investiții în Consiliul
Local pentru ceea ce avem noi nevoie la momentul respectiv. Așteptăm din zi în zi să apară Ordinul
Ministrului pentru continuarea programului pe PNDL 2, unde știm că sunt toate șansele să primim iarăși
finanțarea  de  la  Ministerul  Dezvoltării  pentru  această  investiție.  În  momentul  în  care  se  va  primi
finanțarea pentru Colegiului  Național N. Titulescu respectiva sumă va putea fi  folosită,  cu aprobarea
Consiliului Local, pentru alte investiții, pe care le vom considera utile.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă dacă se poate acest lucru?
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că da, se poate și că va fi una dintre condițiile

pe care o vom solicita băncilor. Nu putem lua bani pentru o investiție, un obiectiv care are o altă sursă de
finanțare.  Și  dacă  se  va  obține  o altă  sursă  de  finanțare  pentru  acest  obiectiv  este  dreptul  nostru  să
schimbăm obiectivul  pentru  care  luăm banii.  Este  atributul  Consiliului  Local  să  modificăm lista  de
investiții. Mai presus de toți și de toate am ferma convingere că liceul va obține finanțare pe alte surse. În
felul acesta vom obține finanțare pentru alte proiecte și alte obiective din oraș. Probabil îi vom folosi la
străzi. Am rămas cu 10 260 m lungime străzi nereabilitate și care nu au nicio șansă să intre pe vreun
proiect european sau guvernamental (ex.: Luceafărul – 1 000 m, Duzilor, Viorele, Zefirului, Bujorului,
Fructelor, Liliacului, Bela, Buclă – Cotoiu, prelungirea acestei bucle, Berivoiești – Diaconești 1 200 m,
Biserica Diaconești 265 m, str. Castanilor 350 m, str. Salcâmilor, Izvoare, Crizantemei, Merișor, Morilor
către SCUP). Cred că trebuie să le rezolvăm ca și infrastructură cât mai mare. Valoarea acestor străzi o
avem la nivel de proiect, străzile sunt împărțite pe mai multe calupuri ce au fost depuse anul trecut la
Ministerul Dezvoltării. Nu le avem într-o formă finală, pentru că trebuie împărțite, din nou, și făcut un
nou  Studiu  de  Fezabilitate.  Mai  devreme  sau  mai  târziu  doresc  să  începem  lucrările,  în  primăvară
probabil. Spre sfârșitul anului, în cel mai fericit caz, vom începe lucrările pe cele 2 proiecte care au ca și
obiectiv  reabilitarea  drumurilor  din  oraș,  pe  Anexa  7  unde  avem  toate  străzile  din  jurul  Primăriei
Pucioasa.  Al doilea proiect  îl  știți  este cel cu Aleea Ardelului,  Av. Iancu, Libertății,  str.  Stadionului,
Dacia, 1 Decembrie 1918, Pucioasa – Sat împreună cu DC 136. Apoi avem licitația pornită pe PNDL.
Pentru toate aceste străzi vom fi nevoiți, cu toate că le-am introdus și în POIM, să găsim o sursă pentru
rezolvarea problemelor legate de apă și canal, pentru că dacă stăm după POIM o să ne trezim că vom
asfalta și apoi vor veni cei cu apa și canal și ne vor solicita să tăiem asfaltul ca să introducă apa sau
canalizarea.  Mai important  pentru mine,  decât liceul  pentru care sunt convins că voi găsi  o sursă de
finanțare, este să realizăm infrastructura, asfaltul pe care trebuie să-l punem anul următor. N-o să avem
banii aceștia în 2019, poate să renunțe alte u.a.t. - uri și să ni-i dea nouă. Putem, însă să pregătim întreaga
documentație pentru apă, canal și să ne apucăm foarte rapid de rezolvarea apei și canalului pe aceste
străzi pe care le vom asfalta. Altă soluție nu avem astăzi. Acestea sunt motivele pentru care vă solicit să
aprobați acest proiect de hotărâre. Probleme mai sunt în zona Pucioasa – Sat. Aici în apropierea primăriei
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am mai rezolvat problemele,  acolo, însă, au rămas. Nu trebuie să ratăm acestă posibilitate.  Dacă mai
întârziem în contracterea creditului, întârziem și cu refacerea străzilor, deci este un an pierdut. 

Domnul consilier Trifu Marius Robertino întreabă care este gradul maxim de îndatorare pe care
poate sî-l aibă U. A. T. ?

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este 17%.
Domnul consilier Budoiu Ion întreabă ce se întâmplă dacă Colegiul nu primește nicio finanțare?
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că dacă Colegiul nu primește nicio finanțare

atunci din acest împrumut vom face Colegiul, dar refuză să creadă că nu va fi nicio finanțare. Nu se va
face, probabil, toată investiția de 60 mil., se va face probabil, o investiție de 10 mil. Am speranța că până
la sfârșitul anului să am contractul semnat. Pentru că este o economie la nivelul județului de 72 mil. lei,
iar unul dintre proiectele aflate imediat sub linie, este chiar Colegiul Național N. Titulescu.

Domnul consilier Budoiu Ion întreabă dacă se va finanța, în această situație, întreaga valoare a 
investiției pentru Colegiu?

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că da.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că se va „ sparge ” această sumă și vom face

lucrările de care avem cea mai mare nevoie: apă, canal și colegiu, nu vom mai face altceva. Probabil, o să
luăm mobilier separat. Până în 2020 o investiție trebuie să înceapă la Titulescu. Destinația acestui credit,
spune domnul primar ing. Ana Constantin Emilian, nu o pot schimba singur, doar împreună cu dvs. Dar,
astăzi, pentru a intra în acestă ecuație, va trebui s-o aprobăm așa. 

Domnul consilier Trifu Marius Robertino întreabă dacă banca va accepta așa ceva?
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian precizează că va fi o condiție pe care o vom scrie în

caietul de sarcini. În acest moment nu facem altceva decât să demarăm o procedură care durează 2 ani.
Îmi pare rău că nu am avut curajul să fac acest lucru în urmă cu 1 sau 2 ani. Am sperat că se va întâmpla
ceva cu acest POIM, dar pentru mine a devenit un „ basm ”. Lucrurile se mișcă foarte greu. 

Domnul consilier Budoiu Ion întreabă dacă județul nu ne va da bani.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că nu județul trebuie să ne dea, ci Ministerul

Dezvoltării.
Domnul  primar ing.  Ana Constantin  Emilian spune că se vor face,  încă,  2 alocări  la  sfârșitul

anului: una se face astăzi sau săptămâna viitoare și una la sfârșitul lunii decembrie. Sper că vom intra în
prima alocare și cu asta și cu dotările de la Școala nr. 1 în mod artificial în afara listei. Nu știu care au fost
criteriile pentru care au dat la 3 unități din patru. Nu-i nicio diferență. Acolo, la Școala nr. 1 a sărit de 100
mii euro, poate să finnațăm un program. Acestea sunt informațiile mele. 

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan îl întreabă pe domnul primar dacă putem considera aceste 
explicații ca o completare a expunerii de motive?

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că da, este „ o expunere de motive făcută cu
suflet sau cu patimă ”. Mi-ar fi plăcut să nu ajungem aici, dar din păcate nu avem soluții.

Alte discuții nu mai sunt.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre  privind  aprobarea  contractării  și  garantării  unei  finanțări  rambursabile  interne  în  valoare  de
16.241.245 lei pentru realizarea investiției publice de interes local, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 41/14.03.2017 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că în anii următori vor începe lucrările aproape
în toate cartierele, în toate locațiile pentru care am depus proiecte. În cazul străzilor care nu au proiecte,
sau mai bine zis care nu sunt cuprinse în cadrul unor proiecte, oamenii din zonă vor fi frustrați și vor fi
foarte  nemulțumiți.  Am învățat  că  nu este  important  pentru  oameni  dacă  ai  făcut  ceva  în  oraș,  este
important să faci la poarta lui.

Se  trece  la  punctul  17  al  ordinii  de  zi  și  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului funcțional în Aparatul de specialitate al
primarului  organizat  la  nivel  de birou de asistență  socială,  a  Codului  Etic  al  personalului  care oferă
servicii  sociale  și  a  Cartei  Drepturilor  beneficiarilor  de  servicii  sociale  furnizate  de  către
Compartimentului  funcțional  în  Aparatul  de  specialitate  al  primarului  organizat  la  nivel  de  birou  de
asistență socială.”

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

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 secretar jr. Catană Elena dă explicațiile necesare: spune că fiecare compartiment, birou de
asistență socială trebuie acreditat, conform Hotărârii Guvernului nr. 979/2017. Acreditarea se acordă de
către Ministerul Muncii. Documentația care trebuie depusă este: o cerere prin care se solicită acreditarea,
regulamentul,  aprobat prin hotărâre și organigrama.  Pentru obținerea acreditării  este obligatoriu ca în
structură să existe un post de asistent social, post pe care noi îl avem, dar care va trebui ocupat. La nivelul
altor u.a.t.-uri, aceste posturi au fost ocupate de către asistenți sociali angajați pe baza unor contracte de
colaborare. Eu o să-i propun domnului primar scoaterea la concurs.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan întreabă care este problema angajării asistentului social?
Doamna secretar jr. Catană Elena spune că este un timp scurt – anul acesta pentru angajare, iar

acum la sfârșit de an nu avem nici fonduri.
Problema este să se înscrie la concurs o persoană care a terminat facultatea de asistență socială.

Este un post de debutant. 
Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului funcțional în
Aparatul de specialitate al primarului organizat la nivel de birou de asistență socială, a Codului Etic al
personalului care oferă servicii sociale și a Cartei Drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de
către Compartimentului funcțional în Aparatul de specialitate al primarului organizat la nivel de birou de
asistență socială 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:
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.
Nu sunt discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  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 19 al ordinii de zi și anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

local 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 primar ing. Ana Constantin Emilian spune că este vorba despre bani din sponsorizări. Am

primit de la Panel Land – 10 mii lei și de la Sun Garden. În continuare mai așteptăm și de la alți parteneri.
Rectificarea se face când sunt banii în cont.

Nu mai sunt alte discuții.
Domnul  consilier  Trifu  Marius  Robertino  -  președinte  de  ședință  supune  la  vot  proiectul  de

hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și este aprobat cu unanimitate de voturi în forma
prezentată.

Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și anume: „ Diverse.”
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian prezintă plângerea S. C. Gibomar prin care solicită

revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2017. Am aprobat toți un  regulament dar din
păcate nu l-am pus în aplicare, iar cererea este tardivă.

 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune că trebuie găsită o soluție. Cosmin 
Gorgon a intervenit acolo și a dat cu bormașina niște găuri și și-a montat acolo cabină. Nu era urât ceea ce
a făcut el. Nu sunt de acord cu furtune, oale, etc.
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Domnul Nițescu Ștefan Alin – administrator public spune că nu înțelege dacă ai vitrină de ce să
mai amplasezi altă vitrină!?

De aceeași părere este și domnul consilier Dobrici Gheorghe.
 Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian spune că ieri i s-a cerut completarea proiectului de la

piață, am depus cele solicitate. Dacă se va face acest proiect, nu mai putem permite așa ceva.
Domnul primar ing. Ana Constantin Emilian le mulțumește consilierilor locali pentru participare

și pentru faptul că au aprobat toate proiectele cu unanimitate,  îi  invită la manifestările prilejuite de 1
Decembrie și cei care au timp să meargă și la Steluțele Pucioasei astăzi de la ora 16.

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

Președinte de ședință,
TRIFU MARIUS ROBERTINO

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