
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

`ncheiat ast\zi 17.12.2015
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa care a avut loc `n sala de [edin]e

Au participat urm\torii consilieri:
 

1. Ancuţa Adriana
2. Barbu Adrian
3. Bădescu Gheorghe
4. Burlan Filoftia
5. Butc\ Drago[
6. Cîrstoiu Mihail
7. Cr\ciun Dorina
8. Gorgon Gheorghe Cosmin
9. Grosu Gabriel Mihai

10. Iordănescu Victoria
11. Mădăran Constantin
12. Mircea Daniela Elena
13. Pop Aurel
14. Popa Constantin Tiberiu
15. Popescu Corneliu Dan
16. Toma Vasile Gabriel
17. Veveriţă Gheorghe Ion

{edin]a  a  fost  deschis\  de  secretarul  ora[ului  Pucioasa  doamna  jr.  Catan\  Elena,  care  spune  c\  prin
dispozi]ia primarului nr. 1 357/11.12.2015 consilierii locali au fost convoca]i `n [edin]\ ordinar\ ast\zi 17.12.2015
[i c\ din consultarea condicii de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea
[edin]ei [i-l roag\ pe domnul primar  jr. B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi. 

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu]  prezint\ ordinea de zi [i propune suplimentarea acesteia cu ultimele 2
puncte:

1.   Proiect  de  hot\râre  privind aprobarea  rectific\rii  pe  anul  2015  a  bugetului  Spitalului  Or\[enesc
Pucioasa.

2. Proiect de hot\râre privind suplimentarea sumelor defalcate 1 - 17 din taxa pe valoare ad\ugat\ pentru
finan]area  cheltuielilor  de  personal  `n  institu]iile  de  `nv\]\mânt  preuniversitar  de  stat;  aprobarea  supliment\rii
cotelor defalcate prin impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale `n vederea finan]\rii `n continuare a
proiectului „ Modernizare [i extindere {coala nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ”; aprobarea major\rii subven]iei de
la bugetul de stat pentru finan]area cheltuielilor de personal aferent asisten]ilor medicali de la cabinetele [colare,
aprobarea supliment\rii veniturilor proprii `n vederea finan]\rii ajutorului social pentru persoane cu handicap.

 Ordinea de zi, inclusiv suplimentarea ei, este supus\ la vot [i este  aprobat\ cu unanimitate de voturi `n
forma prezentat\.

~n continuare, doamna secretar jr. Catan\ Elena supune la vot  procesul - verbal al [edin]ei de `ndat\ din
04.12.2015 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\, f\r\ obiec]iuni.

Apoi, supune la vot  procesul - verbal al [edin]ei de `ndat\ din data de 07.12.2015.
 Domnul consilier Pop Aurel ridic\ obiec]iuni asupra acestui proces - verbal: la pagina 2 s-a consemnat c\

„noi consilierii locali, suntem vota]i de popula]ie”, iar eu am spus „ noi suntem vota]i de popula]ie, nu numi]i de
primar [i noi reprezent\m interesul cet\]enilor ”, apoi la pagina 3 s-a consemnat „ nu ar trebui s\ v\ menaja]i ”, eu
am spus c\ „ având `n vedere problemele pe care le are un primar [i vârsta pe care o ave]i, ar trebui s\ se menajeze
prin  a  nu  mai  candida  pentru  un  nou  mandat  de  primar  ”.  S-a  consemnat  fragmentat,  ceea  ce  am spus.  S-a
consemnat  gre[it  c\ problema de la  Ceres a fost  ridicat\ de domnul  consilier  Popa Constantin  Tiberiu,  nu de
domnul consilier  Pop Aurel.
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Doamna  secretar  jr.  Catan\  Elena  supune  la  vot   procesul  -  verbal  al  [edin]ei  de  `ndat\  din  data  de
07.12.2015 cu obiec]iunile formulate de domnul consilier  Pop Aurel [i este aprobat cu unanimitate de voturi.

~nainte de a intra `n ordinea de zi, domnul primar jr. B\d\u D\nu] d\ cuvântul domnului Ion I. Bratu care
prezint\  memoriul  cuprinzând  „  Argumentele  privind  oportunitatea  schimb\rii  denumirii  pârâului  Bizdidel  `n
Bezdedel ” [i solicit\ un aviz favorabil sau nefavorabil al Consiliului Local asupra acestei probleme.

Domnul  primar  jr.  B\d\u D\nu]  spune  c\ are  nevoie  de  un aviz  al  Consiliului  Local  Pucioasa  [i  al
Consiliului Local Bezdead. 

Domnul   Bratu  spune  c\  denumirea  de  Bezdedel,  acesta  a  avut-o  dup\  primul  r\zboi  mondial.  ~n  5
monografii se vorbe[te de „ Bezdedel ”, nu Bizdidel. Aceast\ ac]iune a pornit-o cu profesorul Davi]oiu, `n anul
2002 [i nu s-a ob]inut un aviz favorabil de la Consiliul Local Bezdead. Acum, se a[teapt\ un aviz de la Consiliul
Local Pucioasa. Se dore[te restabilirea acestei denumiri istorice [i s\ fie folosit\ `n `nscrisuri, h\r]i, documente, etc.
Genera]iile viitoare trebuie s\ vad\ c\ noi suntem consecven]i a respecta adev\rurile istorice. Acela[i memoriu este
depus [i la Bezdead. Comisia de atribuiri de denumiri din cadrul Prefecturii Dâmbovi]a a dat aviz favorabil, acum
ne vom adresa [i Guvernului României pentru rezolvarea acestei situa]ii. Bezdeadul vine de la cuvântul „ Bez ” din
limba slavon\ „ f\r\ ”.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ se poate discuta mult pe aceast\ tem\. Pucioasa apare
Pucioasa [i toate acestea s-au corectat natural, f\r\ acte normative.

Domnul primar  jr.  B\d\u D\nu]  solicit\  ca prin vot  consilierii  locali  s\ spun\ dac\ sunt  de acord cu
avizarea favorabil\ a solicit\rii domnului Bratu [i ace[tia au aprobat solicitarea cu unanimitate de voturi.

La  [edin]a  Consiliului  Local  particip\  produc\torii  [i  agen]ii  economici  din  pia]\  care  `[i  exprim\
nemul]umirea pentru faptul c\ sunt obliga]i s\ pl\teasc\ taxa pentru utilizarea WC-ului public, de fiecare dat\ când
merg la toalet\, vor depune cerere  `n acest sens [i legat de c/v unei tarabe care au `n]eles c\ s-a m\rit.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu a avut o stfel de cerere din partea dumnealor, cerere pe care s-
o supun\ aten]iei Consiliului Local, `n m\sura `n care vor solicita acest lucru, Consiliul Local va analiza situa]ia.

~n ce prive[te  taraba,  nu s-a m\rit  aceast\ tax\,  dac\ exist\  o ne`n]elegere se va modifica pentru a se
`n]elege concret, corect. Pentru plata la jum\tate a c/v tarabei nu exist\ o astfel de prevedere care s\ permit\ acest
lucru.  Cu  parcarea  este  o  problem\,  pentru  c\  este  foarte  mare  aglomera]ie,  se  va  propune  ca  pia]a  s\  fie
restric]ionat\, s\ nu mai intre decât ma[inile pentru aprovizionare [i atât. Nu avem locuri de parcare, din acest
motiv sunt probleme. Cu privire la locul de fumat dac\ legea va prevedea, vom `nfiin]a loc pentru fumat, dac\ nu
va prevedea nu vom `nfiin]a, pentru c\ nu avem voie.

Am auzit c\ se vinde alcool `n pia]\, vom lua m\suri, spune domnul primar  jr. B\d\u D\nu], vor fi da]i
afar\.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ [i consilierii locali pot ini]ia un proiect de hot\râre `n
acest sens - pentru WC [i tarab\.

Alte discu]ii nu mai sunt.
Pre[edinte de [edin]\ este domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe

anul 2015. ”
Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei

economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ ce `nseamn\ 31 mii lei la cultur\, recreere, religie?
Doamna ec. S`rboiu Adriana d\ explica]iile necesare: editare carte Pagini literare - 7 000 lei, concurs [ah -

5 000 lei, plat\ gaze, revopsire vestibul, `nlocuire mobilier.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ `n ce const\ cheltuirea celor 27 mii lei la mediu?!
Domnul ing. Mangalagiu Adrian spune c\ ace[ti bani vor fi folosi]i pentru drumurile din ora[  pentru cazul

`n care drumurile vor deveni inpracticabile, ca urmare a c\derii z\pezii.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ acest lucru `l face SCUP-ul, facem `n paralel acest lucru?
Domnul ing. Mangalagiu Adrian spune c\ o va face SCUP-ul, pe baz\ de contract de prest\ri servicii.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce str\zi se repar\ [i ce repara]ii se fac?! Este sfâr[it de an, când se

vor face aceste repara]ii?
Domnul ing. Mangalagiu Adrian spune c\ `n ora[ sunt foarte multe str\zi care nu au putut fi prinse `n

programele de reabilitare [i de modernizare.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va face [i drumul pân\ la piscin\, am ]inut cont de propunerea

domnului  Pop.
Domnul consilier  Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ dac\ a fost  prins [i  drumul unde locuiesc doamnele

Epuraru [i Miculescu?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt probleme cu cel care are fier vechi, pentru c\ are o barac\ [i

nu putem termina asfaltul, trotuarul.
 Domnul consilier Mădăran Constantin propune s\ se repare [i uli]a dintre str. Libert\]ii [i str. Morilor, cu

agregate, nu cu asfalt.
Domnul primar  jr.  B\d\u D\nu] spune c\ vor fi  luate `n considerare pe proiecte europene.  ~n spatele

blocurilor nu se pot repara str\zile din bani de la proiecte europene.
2



Nu mai sunt discu]ii.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind rectificarea  bugetului local pe anul 2015 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice [i personalului didactic auxiliar. ”
Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei

economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
Nu sunt discu]ii.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice [i personalului didactic auxiliar [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.  

Se trece la punctul 3 al ordinii  de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind  aprobarea  num\rului de
asisten]i personali ai persoanelor cu handicap grav [i a num\rului de indemniza]ii pentru anul 2016. ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind  aprobarea  aprobarea  num\rului de asisten]i personali ai persoanelor cu handicap grav [i a num\rului de
indemniza]ii pentru anul 2016 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.  

Se  trece  la  punctul  4  al  ordinii  de  zi  [i  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hot\rârii
Consiliului Local nr. 117/24.09.2015  privind desemnarea reprezentan]ilor  Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
care s\ fac\ parte din consiliile de administra]ie  ale unit\]ilor de `nv\]\mânt preuniversitar de stat [i unit\]ilor care
ofer\ activitate extra[colar\ `n anul [colar 2015 - 2016.”

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Se fac propuneri.
Domnul  consilier   Popa  Constantin  Tiberiu  `l  propune  pe  domnul  consilier  Toma Vasile  Gabriel,  iar

domni[oara consilier Mircea Daniela Elena pe doamna consilier Ancuţa Adriana.
Se fac buletinele de vot pe care se trec numele celor 2 propu[i.
Se alege ca modalitate de vot t\ierea (bararea) cu o linie a persoanei pe care nu o voteaz\ [i se stabile[te o

comisie de num\rare a voturilor `n componen]a comisiei de validare.
Se trece la vot.  Dup\ vot, se trece la num\rarea voturilor,  `ntocmindu-se proces - verbal `n acest sens.

Rezultatul  votului  este urm\torul:  9 voturi  „ PENTRU ” -  domnul consilier  Toma Vasile Gabriel  [i  6 voturi
„ PENTRU ” - doamna consilier Ancuţa Adriana, 1 vot „ NUL ”, deci reprezentantul Consiliului Local `n consiliul
de administra]ie este  domnul consilier Toma Vasile Gabriel.

Se  trece  la  punctul  5  al  ordinii  de  zi  [i  anume:  „  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  gestiunii  [i
contractului de delegare a gestiunii serviciului de cur\]are [i transport a z\pezii de pe c\ile publice [i men]inerea  `n
func]iune a acestora pe timp de polei sau de `nghe]. ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\ cu men]iunea `ntocmirii de c\tre SCUP a unui
raport cu valoarea [i cantit\]ile.

Domnul  consilier  Bădescu  Gheorghe  pre[edintele  comisiei  de  urbanism  prezint\  avizul  comisiei  de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ cine poate s\-i confirme dânsului c\ astea sunt cantit\]ile, s-a f\cut o
licita]ie s\ se [tie c\ astea sunt pre]urile, dac\ nu vine cu un pre] mai mic aceast\ firm\. Ni s-a spus c\ nu sunt bani
pentru atelier, acum am `nfiin]at acest SCUP care „ cre[te de nic\ieri ” [i care toac\ o mul]ime de bani, `i mai d\m
vreo 300 mii de euro, e ca [i cum am construit o cas\ [i tu `mi iei chirie c\ stau eu `n cas\. Ei ne vin cu aceste
pre]uri. De unde [tiu eu c\ alte firme au pre]uri mai mari? ~n raport, poate s\ scrie orice, de unde [tiu eu care este
realitatea. Dac\ aveam atelierul, pl\team salariile [i atât. Dup\ mine este o nebuloas\.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ niciodat\ nu a fost o ordine mai mare `n aceast\ prim\rie, ne-a
felicitat Curtea de Conturi.  Nu vreau s\ spun mai multe despre atelier. Nu am desfiin]at  eu atelierul,  dvs. prin
hot\râre a Consiliului Local l-a]i desfiin]at. ~n ]ar\, sunt alte prim\rii care fac dez\pezirea cu firme care iau mult
mai mul]i bani. Dac\ aveam contract cu o firm\, acum, trebuia s\-i pl\tim sta]ionarea. Amortizarea trebuie pl\tit\
de prim\rie. Cu o firm\ privat\ pl\te[ti sta]ionare pe perioada `n care nu ai activitate. 

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dac\ ar fi fost atelierul nu pl\team sta]ionarea.
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Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ e acela[i lucru.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ se cheltuie mai mult cu acest SCUP.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ lucr\m cu mai pu]ini oameni.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ SCUP-ul lucreaz\ [i cu ter]i `n aceast\ activitate.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ lucreaz\ [i cu ter]i atunci când nu face fa]\.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ când nu face fa]\?
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ atunci „ când nu face fa]\ ”, adic\ atunci când este de c\rat mult\

z\pad\, etc. Anul trecut m-a ajutat Florin Sârbu, Sanda [i Valve, a fost nevoie de ajutor pentru cur\]atul z\pezii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ era curios de r\spuns, dore[te s\ se dea c\r]ile pe fa]\. Cât face

fa]\ 10%, 90%?!
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ pot s\ v\ spun ce s-a `ntâmplat anul trecut.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ trebuie s\ se `n]eleag\ c\ ne cost\ mult mai pu]in un salariat „al

meu”, decât o firm\ din afar\.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-au luat m\surile care au fost dispuse de Curtea de Conturi.
Doamna ec. S`rboiu Adriana - director executiv spune c\, `ntradev\r,  Curtea de Conturi a apreciat pozitiv

activitatea noastr\.
 Doamna  consilier Ancuţa Adriana spune c\ `n Anexa 1 la contract sunt trecute str\zile. Ar dori s\ fie

trecut\ [i str. Patrana - sec]ia psihiatrie, str. Radu Cosmin - sec]ia recuperare, TBC [i str. Spital - acces Salv\ri, de[i
s-a r\spuns de fiecare dat\ cu promptitudine, pentru a se evita telefoanele.

Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ care au fost cheltuielile pentru anul 2014 - 2015 [i ce
firme au participat la dez\pezire.

Domnul director Butc\ spune c\ valoarea cheltuielilor 2014 - 2015 (noiembrie 2014 - aprilie 2015) a fost
de 122 284 mii lei,  incluzând tot:  material  antiderapant,  tot.  Pentru acest sezon,  s-au achizi]ionat materiale ce
`nsumeaz\ 60 mii lei: sare, clorur\ de calciu. La `nceput, vom desf\[ura noi activitate cu utilajele pe care le avem,
pentru c\ `n Pucioasa, sunt cerin]e mari. Anul trecut am apelat la Sârbu, Valve, Sanda.

Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ aceste utilaje au fost solicitate doar pentru situa]ii deosebite.
Domnul director Butc\ spune c\ acest contract este `ncheiat pân\ la 31.10.2016, cu men]iunea s\ nu se

dep\[easc\ valoarea de 30.000 EURO.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind aprobarea gestiunii [i contractului de delegare a gestiunii serviciului de cur\]are [i transport a z\pezii de pe
c\ile publice [i men]inerea  `n func]iune a acestora pe timp de polei sau de `nghe]  [i este aprobat cu 16 voturi
„PENTRU” [i 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel.

Domnul director Butc\ precizeaz\ c\ ast\zi s-a ob]inut de c\tre SCUP licen]a pentru salubrizare, urmând s\
se acorde strict pe dez\pezire.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind  transmiterea din domeniul
public  al  Unit\]ii  Administrativ  Teritoriale  Ora[ul  Pucioasa  [i  administrarea  Consiliului  Local  Pucioasa,  `n
domeniul public al jude]ului Dâmbovi]a [i administrarea Consiliului Jude]ean Dâmbovi]a a imobilului construc]ie
[i teren aferent, situat `n ora[ul Pucioasa, str. Independen]ei, nr. 25 (fosta Gr\dini]\ nr. 3), `n vederea constituirii
unui drept de folosin]\ cu titlu gratuit, `n favoarea Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului -
Dâmbovi]a. ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul  consilier  Bădescu  Gheorghe  pre[edintele  comisiei  de  urbanism  prezint\  avizul  comisiei  de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind  transmiterea din domeniul  public al Unit\]ii  Administrativ Teritoriale  Ora[ul  Pucioasa  [i  administrarea
Consiliului  Local  Pucioasa,  `n  domeniul  public  al  jude]ului  Dâmbovi]a  [i  administrarea  Consiliului  Jude]ean
Dâmbovi]a  a  imobilului  construc]ie  [i  teren aferent,  situat  `n ora[ul  Pucioasa,  str.  Independen]ei,  nr.  25 (fosta
Gr\dini]\ nr. 3), `n vederea constituirii unui drept de folosin]\ cu titlu gratuit, `n favoarea Direc]iei Generale de
Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului - Dâmbovi]a [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Documenta]iei de
atribuire precum [i a Raportului de evaluare `n vederea desf\[ur\rii licita]iei publice privind `nchirierea spa]iului `n
suprafa]\ de aproximativ 24 mp. situat `n incinta Centrului Cultural I. Al. Br\tescu Voine[ti, pentru desf\[urarea
activit\]ii de `nv\]\mânt `n domeniul cultural - artistic (tip after - school). ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.
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Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul  consilier  Bădescu  Gheorghe  pre[edintele  comisiei  de  urbanism  prezint\  avizul  comisiei  de
urbanism [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul  consilier  Popescu  Corneliu  Dan  `ntreab\  câ]i  copii  vin  la  aceast\  after  -  school  [i  care  este
programul?

Doamna consilier Burlan Filoftia spune 7 - 8 copii, iar programul, spune doamna secretar este `ntre orele
13.00 - 16.00 - 16.30.

 Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ este obligatoriu ca atunci când se `nchiriaz\ un spa]iu s\ se fac\
raport de expertiz\.

 Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ da este obligatoriu s\ se fac\ raport de evaluare, pentru c\
printr-o hot\râre a Consiliului Local aprobat\ `n luna august s-a stabilit acest aspect, printr-un regulament, care
prevede c\ orice `nchiriere se face pe baza unui raport de evaluare. La [edin]a trecut\ s-a aprobat scoaterea la
licita]ie a acestui spa]iu [i s-a stabilit un pre] minim de pornire a licita]iei de 100 lei/lun\, numai c\ ulterior s-a
constatat c\ exist\ acest regulament [i c\ trebuie respectat. De aceea, s-a f\cut acest proiect de hot\râre. Pre]ul
minim de pornire al licita]iei este de 290 lei/lun\. Persoana interesat\, care este doamna Pincovici, a spus c\ nu va
participa la licita]ie pentru c\ spa]iul ca suprafa]\ este foarte mare - 24 mp., pre]ul este foarte mare, iar din banii pe
care-i strânge de la 4 - 5 copii pe care `i avea, cu vacan]a de Cr\ciun, din februarie, de Pa[te, s\pt\mâna „ {colii
Altfel ” [i zilele de vineri când copiii nu vin [i nu pl\tesc, nu are cum s\ pl\teasc\ aceast\ sum\. Dac\ se va scoate
la licita]ie un spa]iu mai mic, cu un pre] mai mic, va participa la licita]ie, altfel nu.

Drept urmare, s-a g\sit la Centrul Cultural un spa]iu mai mic - de cca. 12 mp., pe care v\ propunem s\-l
scoatem [i pe acela la licita]ie, respectând raportul de expertiz\ [i avem 11,80 lei/m2/lun\. Pentru licita]ie, cei care
particip\ trebuie s\ pl\teasc\ 500 lei - caietul de sarcini.  Dup\ p\rerea mea, Consiliul Local nu poate modifica
pre]ul rezultat din raportul de evaluare.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] propune s\ se scoat\ la licita]ie [i un al doilea spa]iu, respectând raportul
de expertiz\ - adic\ 11,80 lei/mp., adic\ s\ se scoat\ la licita]ie ambele spa]ii. Vom veni `n alt\ [edin]\ cu propuneri
de tarife, pentru c\ sunt diverse solicit\ri, pentru desf\[urarea activit\]ii.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ ar trebui ca aceast\ sum\ s\ fie raportat\ [i la timpul efectiv cât
se st\ - 4 ore/zi, f\r\ zilele nelucr\toare [i vinerea, când `n]elege c\ nu o folose[te.

Alte discu]ii nu mai sunt.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind aprobarea Documenta]iei de atribuire precum [i a Raportului de evaluare `n vederea desf\[ur\rii licita]iei
publice privind `nchirierea spa]iului `n suprafa]\ de aproximativ 24 mp. situat `n incinta Centrului Cultural I. Al.
Br\tescu Voine[ti, pentru desf\[urarea activit\]ii de `nv\]\mânt `n domeniul cultural - artistic (tip after - school), cu
amendamentul propus de domnul primar - de a scoate la licita]ie [i al doilea spa]iu, fiind condi]ionat de suma de
lei/m2/lun\ [i anume 11,80 lei/m2/lun\ [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul
consilier Mădăran Constantin, care spune c\ cei din pia]\ pl\tesc mai mult.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind  `ncheierea unui contract de
consultan]\, asisten]\ [i reprezentare juridic\ a U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i autorit\]ilor administra]iei publice locale
cu Cabinetul individual de avocatur\ „ Matei Daniel ” `n anul 2016.”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Doamna consilier Burlan Filoftia pre[edintele comisiei juridice prezint\ avizul comisiei juridice [i anume
comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre.

 Domnul consilier Pop Aurel spune c\ anul trecut a]i spus c\ numai `n 2015, acum venim [i `n 2016 cu un
nou contract de asisten]\ juridic\.

Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ la [edin]a trecut\ Consiliul Local a stabilit c\ 2 dosare pe care le
are  Consiliul  Local  cu  Institu]ia  Prefectului,  aflate  pe  rolul  Tribunalului  Dâmbovi]a  cel  cu  scutirea  de  plata
major\rilor  [i  penalit\]ilor  de `ntârziere [i  cel cu anularea crean]elor  fiscale pe salubrizare s-a hot\rât de c\tre
Consiliul Local s\ le `nainteze domnului avocat Matei Danil, iar acum, dac\ nu se aprob\ acest proiect de hot\râre,
`n]elege c\ trebuie s\ le solicite `napoi.

Domnul viceprimar spune c\ `n afar\ de reprezentare `n instan]\, asigur\ [i consultan]\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind  `ncheierea unui contract de consultan]\, asisten]\ [i reprezentare juridic\ a U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i
autorit\]ilor administra]iei publice locale cu Cabinetul individual de avocatur\ „ Matei Daniel ” `n anul 2016 [i este
aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, 1 vot „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel, o „ AB}INERE ” -
domni[oara consilier Iordănescu Victoria.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind declararea locuin]ei ANL ap.
nr. 6, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor, drept locuin]\ de interven]ie [i repartizarea acestei locuin]e domnului P\tru
Constantin Marius pe o perioad\ de 6 luni. ”
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Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Domnul viceprimar spune c\, aici, exist\ o hot\râre judec\toreasc\ definitiv\ prin care astfel de hot\râri au
fost anulate de c\tre instan]\ pe motiv de nelegalitate.

Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ trebuie s\ ne ajut\m cadrele didactice [i cadrele medicale.
Domnul consilier Mădăran Constantin `ntreab\ ce p\rere are doamna secretar jr. Catan\ Elena.
Doamna secretar  jr.  Catan\  Elena spune  c\,  a[a  cum a  precizat  de  fiecare  dat\,  aceast\  hot\râre  este

nelegal\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind  declararea  locuin]ei  ANL  ap.  nr.  6,  bl.  3  ANL,  str.  Rândunelelor,  drept  locuin]\  de  interven]ie  [i
repartizarea acestei locuin]e domnului P\tru Constantin Marius pe o perioad\ de 6 luni [i este aprobat cu 14 voturi
„ PENTRU ”, 3 „ AB}INERI ” (domnul consilier Mădăran Constantin, domnul consilier Pop Aurel [i domni[oara
consilier Iordănescu Victoria).

 Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific\rii pe anul
2015 a bugetului Spitalului Or\[enesc Pucioasa. ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind aprobarea rectific\rii pe anul 2015 a bugetului Spitalului Or\[enesc Pucioasa [i este aprobat cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\. 

Se trece la punctul  11 al ordinii  de zi  [i  anume: „ Proiect de hotărâre privind   suplimentarea sumelor
defalcate 1 - 17 din taxa pe valoare ad\ugat\ pentru finan]area cheltuielilor de personal `n institu]iile de `nv\]\mânt
preuniversitar  de  stat;  aprobarea  supliment\rii  cotelor  defalcate  prin  impozitul  pe  venit  pentru  echilibrarea
bugetelor locale `n vederea finan]\rii `n continuare a proiectului „ Modernizare [i extindere {coala nr. 4 „ Elena
Donici  Cantacuzino  ”;  aprobarea  major\rii  subven]iei  de  la  bugetul  de  stat  pentru  finan]area  cheltuielilor  de
personal aferent asisten]ilor medicali de la cabinetele [colare, aprobarea supliment\rii veniturilor proprii `n vederea
finan]\rii ajutorului social pentru persoane cu handicap. ”

Domni[oara  consilier  Mircea  Daniela  Elena  pre[edintele  comisiei  economice  prezint\  avizul  comisiei
economice [i anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Domni[oara  consilier  Iordănescu  Victoria  -  pre[edinte  de  [edin]\  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre

privind  suplimentarea  sumelor  defalcate 1 -  17 din taxa pe valoare ad\ugat\ pentru  finan]area cheltuielilor  de
personal `n institu]iile de `nv\]\mânt preuniversitar de stat; aprobarea supliment\rii cotelor defalcate prin impozitul
pe venit  pentru echilibrarea bugetelor  locale `n vederea finan]\rii  `n  continuare  a proiectului  „ Modernizare [i
extindere {coala nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino ”; aprobarea major\rii subven]iei de la bugetul de stat pentru
finan]area cheltuielilor de personal aferent asisten]ilor medicali de la cabinetele [colare, aprobarea supliment\rii
veniturilor proprii `n vederea finan]\rii ajutorului social pentru persoane cu handicap [i este aprobat cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\. 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Doamna secretar jr. Catan\ Elena prezint\ informarea nr. 29 223/07.12.2015 prin care doamna consilier

juridic Radu Veronica informeaz\ Consiliul Local c\ reclamantul Pu[coci Marian a formulat ac]iune la instan]a de
judecat\  `n  vederea  anul\rii   hot\rârii  Consiliului  Local  nr.  60/29.07.2001  [i  hot\rârii  Consiliului  Local  nr.
171/28.10.2010, ac]iune ce face obiectul dosarului nr. 1 986. D\ explica]iile necesare, spune c\ au fost mai multe
dosare toate fiind câ[tigate de Prim\ria Pucioasa. ~ntreab\ cine s\ reprezinte Consiliul Local `n aceast\ discu]ie:
doamna consilier  Radu Veronica  sau domnul  B\jean,  domnul  consilier  Pop Aurel  propune  pe domnul  avocat
Matei.

Propunerea domnului consilier Pop Aurel este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi.
Apoi  doamna secretar jr.  Catan\ Elena prezint\ informarea nr.  29 458/08.12.2015 a doamnei consilier

juridic  Radu Veronica  care aduce la  cuno[tin]a   Consiliului  Local  c\ S.  C.  Eurobusiness  S.  R.  L.  a  formulat
plângere prealabil\ prin care solicit\ revocarea contractului de concesiune nr. 25 091/08.11.2013 a terenului `n
suprafa]\  de  166 mp.  situat  `n  Pucioasa,  str.  M.  Eminescu f.  n.  Se  propune  respingerea  ei  propunere  ce  este
aprobat\ cu unanimitate de voturi.

La [edin]\  particip\  doamna Geant\ Liliana,  care  solicit\  camer\ pentru  fiica  ei  Stan  Maria  Mirabela.
Aceasta solicit\ repartizarea camerei fostului so] - Stan Cristian, care nu locuie[te, este plecat de 4 ani `n Belgia,
este c\s\torit legal cu fiica ei [i este la zi cu plata, iar fata ei cu un copil de 6 ani nu are unde sta.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ este dreptul ei s\ stea acolo, are buletin acolo.
Domnul viceprimar  Butc\ Drago[ spune c\ doamna Stan Maria Mirabela a avut o alt\ camer\, pe care a

devastat-o [i acum solicit\ o alt\ camer\.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ nu a devastat nicio camer\, a[a cum a primit-o.
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Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ acea camer\ a fost reabilitat\.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ avea o u[\ de jum\tate de metru.
Doamna Geant\ Liliana spune c\ nu este adev\rat.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ vom evacua persoana respectiv\, iar camera va fi repartizat\

conform listei cu ordinea de prioritate. Nu [tie dac\ Stan e pe list\.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ singura modalitate legal\ este aceia de evacuare a acestuia prin

hot\râre judec\toreasc\. Repartizarea camerei se va face dup\ lista cu ordinea de prioritate.
Doamna Florescu Floarea - persoan\ resonsabil\ cu contractele pentru fondul locativ, prezint\ procesul

verbal semnat de ambele p\r]i cu privire la camera devastat\ din care rezult\ c\ acea camer\ a fost renovat\.
Doamna consilier Burlan Filoftia ridic\ problema burselor de la liceu. Spune c\ de fiecare dat\ trebuie s\

dea banii r\ma[i liceului tehnologic, iar ei nu au bani de burse.
Doamna secretar jr. Catan\ Elena spune c\ li s-a f\cut o adres\ tuturor unit\]ilor [colare prin care li s-a

solicitat s\ precizeze num\rul de burse, pe categorii,  de care au nevoie `n anul [colar 2015 - 2016. Trebuie s\
formuleze r\spuns pân\ la data de 31.12.2015. ~n cazul `n care nu vor formula r\spuns, nu vor mai primi bani de
burse.

Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
 IORD|NESCU  VICTORIA

                          
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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