
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

`ncheiat ast\zi 20.08.2015
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa

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 doamna Dinu Anca Georgeta – inspector C. I. C. - persoan\ cu atribu]ii delegate 
pentru func]ia de secretar al ora[ului Pucioasa, care spune 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. Propune suplimentarea ordinii de zi cu urm\toarele
2 puncte:

1. Proiect de hot\râre privind aprobarea modific\rii art. 1 din Hot\rârea Consiliului Local nr.86/30.07.2015
privind aprobarea planului de ocupare a func]iilor publice `n cadrul U. A. T. ora[ul Pucioasa.

2.  Proiect de hot\râre privind modificarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 158/30.07.2015 prin care s-a 
aprobat implementarea, finan]area [i documenta]ia tehnico – economic\, inclusiv proiectul tehnic [i datele de 
execu]ie pentru obiectivul „ Reabilitare [i modernizare {cola nr. 1 - Mihai Viteazul - Pucioasa ” [i cofinan]area din 
bugetul local al ora[ului Pucioasa a cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente proiectului cu precizarea c\ aceste 
proiecte au avizele comisiilor de specialitate. 

Ordinea de zi este supus\ la vot `mpreun\ cu cele 2 puncte care se propune s\ suplimenteze ordinea de zi [i 
este aprobat\ cu unanimitate de voturi.

~n continuare, doamna Dinu Anca Georgeta supune aprob\rii Consiliului Local procesele - verbale de 
[edin]\.

Mai `ntâi supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare din data de 30.07.2015. ~ntreab\ dac\ sunt 
observa]ii asupra acestui proces - verbal?

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ la pag. 7, alin. 4 din procesul - verbal s-a consemnat gre[it „ trag cu 
broasca pe o [tiuc\ ”, iar dânsul a spus: racul, broasca [i o [tiuc\, iar la alin. 6 s-a consemnat gre[it `n sensul c\ 
dânsul a spus c\ „ ni se prezint\: pove[ti, programe... ”. Mai jos spune c\ s-a consemnat c\ „nu are nevoie de 
nimic”, dar a spus c\ „ nu este problema mea, nu eu am nevoie de ap\ [i de presiune ”. Legat de expunerea 
domnului director Predescu, cum c\ „ ap\ avem ”, iar domnul Ponoric\ spunea „ noi nu avem ap\ ”, dânsul a spus „
unde trebuie g\sit cuvântul ce exprim\ adev\rul ... ”, legat de faptul care dintre cei doi spune adev\rul ... ?
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 Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ la pag 17 s-a consemnat c\ domnul Petre trebuia s\ vin\ la 
urbanism cu o mic\ documenta]ie.

Ce s-a `ntâmplat, A venit?
Domnul viceprimar Buc\ Drago[ spune c\, dup\ [edin]\ a stat de vorb\ cu dl. Petre [i acesta pân\ miercuri 

trebuia s\ vin\ cu o mic\ documenta]ie - un proiect, o viziune [i va purta o discu]ie cu noi, cu cei din Prim\rie. De 
când a plecat din [edin]\ [i pân\ acum nu a mai dat niciun semn de via]\.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ Consiliul Local a votat s\ fac\ o lucrare.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ nu a venit nimeni s\ fac\ lucrarea.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ dânsul este de p\rere c\ s-a trecut peste votul consilierilor locali.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ de la terminarea [edin]ei [i pân\ ast\zi, acest domn Petre nu a 

mai dat niciun semn de via]\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-a votat s\ se fac\ acest lucru, dar trebuia s\ vin\ s\ prezinte ce 

vrea s\ fac\ [i cum vrea s\ fac\, trebuia s\ fac\ o banc\ `n parc [i s\ ne arate cum arat\ una dintre ele. Nu a mai 
venit s\ stea de vorb\ cu noi.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ acest aspect apare ca o insult\ la adresa noastr\, dup\ ce noi am 
votat, dl. primar care nu a participat la discu]ie, vine [i spune s\ vin\ s\ vedem ce face, ca [i cum noi nu am existat.

Trebuia ca dl. primar s\ intervin\ [i s\ spun\ ce avea de zis `nainte de a supune la vot acest\ discu]ie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `ntreab\ dac\ sunt observa]ii asupra procesului - verbal? Dac\ sunt 

discu]ii, acestea trebuiau puse la Diverse.
Doamna Dinu Anca Georgeta supune la vot procesul - verbal [i este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ”, cu 

observa]iile formulate de  domnul consilier Pop Aurel [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Toma Vasile Gabriel,
care nu a fost prezent la [edin]a Consiliului Local din data de 30.07.2015.

Apoi, doamna Dinu Anca Georgeta supune la vot procesul - verbal al [edin]ei de `ndat\ a  Consiliului 
Local din data de 24.07.2015. Nu sunt observa]ii. Procesul - verbal este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate 
de voturi `n forma prezentat\.

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Cîrstoiu Mihail.
~nainte de a intra `n ordinea de zi, domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ a[a cum se cunoa[te, `n 

perioada 28.08.2015 - 30.08.2015 sunt zilele ora[ului Pucioasa, la ora 16.30 pe 28.08.2015 va fi deschiderea 
oficial\ [i are rug\mintea s\ fie prezen]i to]i consilierii locali, pentru a fi al\turi de oaspe]i. Ca prezen]\: primarul 
ora[ului Jonava cu 2 persoane [i dl. primar din Republica Moldova - Vadul lui Vod\. Am invitat [i reprezentan]ii 
municipiului Cartaxo, dar nu ne-a r\spuns nimeni. ~ntâlnirea va fi `n parc, nu se mai face defilarea.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ [i dânsul adreseaz\ rug\mintea domnului primar de a fi prezent, 
„ având `n vedere c\ domnul primar 2 ani la rând a lipsit ”.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `l roag\ pe domnul consilier Cîrstoiu Mihail s\ preia conducerea [edin]ei.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind necesitatea aprob\rii `ncheierii 

unui acord de parteneriat `ntre U.A.T. ora[ul Pucioasa [i Asocia]ia Clubul Sportiv BIKEXPERT Bucure[ti , precum
[i a sus]inerii financiare a evenimentului având ca obiectiv PROMOVAREA ORA{ULUI PUCIOASA {I A 
~MPREJURIMILOR  ACESTUIA prin organizarea unui concurs de ciclism (mountain – bike), cu start-ul [i   
finish-ul în ora[ul Pucioasa. ”

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\.

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.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

necesitatea aprob\rii `ncheierii unui acord de parteneriat `ntre U.A.T. ora[ul Pucioasa [i Asocia]ia Clubul Sportiv 
BIKEXPERT Bucure[ti , precum [i a sus]inerii financiare a evenimentului având ca obiectiv PROMOVAREA 
ORA{ULUI PUCIOASA {I A ~MPREJURIMILOR  ACESTUIA prin organizarea unui concurs de ciclism 
(mountain – bike), cu start-ul [i   finish-ul în ora[ul Pucioasa [i este aprobat cu 14 voturi „ PENTRU ” [i 3 
„ AB}INERI ”- domnul consilier Cîrstoiu Mihail, domnul consilier Mădăran Constantin [i domnul consilier 
Veveriţă Gheorghe Ion.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Local 
Pucioasa privind prelungirea pe cinci ani a contractului de comodat nr. 17321/03.09.2012 prin care U.A.T. ora[ul 
Pucioasa acorda `n folosin]\ gratuit\  Asocia]iei Revolu]ionarilor  Anticomuni[ti din Decembrie 1989 România – 
filiala  Pucioasa spa]iul `n suprafa]\ de cca. 16 mp situat `n corpul B al U.A.T ora[ul Pucioasa – fostul birou CIC. ”

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\.

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  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\.
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Domnul consilier Pop Aurel propune prelungirea contractului pentru un an, având `n vedere c\ „ se poate 
schimba primarul ”.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ este posibil s\ se schimbe [i legisla]ia.
Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ un contract se poate rezilia din diverse motive.
Domnul consilier  Bădescu Gheorghe spune c\ nu crede c\ dac\ se va schimba primarul, se va rezilia 

contractul, având `n vedere c\ este vorba despre asocia]ia revolu]ionarilor care `n anul 1989 au schimbat soarta 
României.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ 25 de ani revolu]ionarii au beneficiat de multe drepturi, chiar trebuie 
prelungit acest contract pe 5 ani?

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan propune ca proiectul de hot\râre s\ fie aprobat a[a cum a fost 
ini]iat [i s\ ar\t\m respect revolu]ionarilor.

Nu mai sunt alte discu]ii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Consiliului Local Pucioasa privind prelungirea pe cinci ani a contractului de comodat nr. 
17321/03.09.2012 prin care U.A.T. ora[ul Pucioasa acorda `n folosin]\ gratuit\  Asocia]iei Revolu]ionarilor  
Anticomuni[ti din Decembrie 1989 România – filiala  Pucioasa spa]iul `n suprafa]\ de cca. 16 mp situat `n corpul B
al U.A.T ora[ul Pucioasa – fostul birou CIC [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ” [i 2 „ AB}INERI ”- domnul 
consilier Cîrstoiu Mihail [i domnul consilier Pop Aurel.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinte  ANL
[i anume apartamentul 8 bl.3 ANL, str. Randunelelor , conform Anexei nr.1. ”

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. 
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

repartizarea unei locuinte  ANL [i anume apartamentul 8 bl.3 ANL, str. Randunelelor , conform Anexei nr.1 [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 prelungirea declararii unei 
locuinte libere din fondul ANL apartamentul nr. 2 , parter, bl.2, ANL, str. Randunelelor  drept locuinta de 
interven ie [i prelungirea repartizarii acestei locuinte d-nei. Petrache (fosta Raceanu) Danielaț .”

Domnul consilier  Popa Constantin Tiberiu pre[edintele comisiei sociale prezint\ avizul comisiei sociale [i 
anume comisia d\ aviz nefavorabil proiectului de hot\râre.

Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

prelungirea declararii unei locuinte libere din fondul ANL apartamentul nr. 2 , parter, bl.2, ANL, str. Randunelelor 
drept locuinta de interven ie [i prelungirea repartizarii acestei locuinte d-nei. Petrache (fosta Raceanu) Danielaț  [i 
este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ” [i 2 voturi „  ~MPOTRIV| ”- domnul consilier Grosu Gabriel Mihai [i 
domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.

Doamna Dinu Anca Georgeta prezint\ obiec]iunile secretarului ora[ului Pucioasa:

„ OBIEC}IUNI 
la Hot\rârea Consiliului Local nr. 101/20.08.2015

privind: declararea apartamentului nr.2, bloc 2 ANL, str. Rândunelelor din fondul ANL
drept locuin]\ de interven]ie [i repartizarea acestei locuin]e

doamnei Petrache Daniela 

1. Hot\rârea Consiliului Local nr. 101/20.08.2015 este lipsit\ de temei legal.
Conform prevederilor art. 2, lit. „ e ” din Legea locuin]ei nr. 114/1996, republicat\ - „Locuin]a de 

interven]ie este destinat\ caz\rii personalului unit\]ilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munc\, 
`ndepline[te activit\]i sau func]ii ce necesit\ prezen]a permanent\ sau `n caz de urgen]\, `n cadrul unit\]ilor 
economice”.

Locuin]a care i s-a repartizat domni[oarei R\ceanu Daniela a fost declarat\ pentru o perioad\ de 12 luni 
locuin]\ de interven]ie. Ea face parte din locuin]ele pentru tineri destinate `nchiriereii [i este construit\ prin 
programul Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e.

„ Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele 
derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor art. 6^1 alin. (4), se face după criterii stabilite 
şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, cu
avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi,
respectiv, de prioritate în repartizarea locuinţelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri 
temeinic justificate pot fi adaptate la situaţii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la 
locuinţe şi numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.”
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 Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea `n aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind `nfiin]area Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e prevede `n art. 14, alin. (7) 
c\ „ Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în
condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod 
obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care 
preiau în administrare aceste locuinţe. ”

Repartizarea acestei locuin]e s-a f\cut cu nerespectarea acestor prevederi din Hot\rârea Guvernului nr. 
962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, `n sensul c\ nu respect\ criteriile - cadru cuprinse `n anexa 
11 la Hot\rârea Guvernului nr. 962/2001 [i nici ordinea de prioritate stabilit\ prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 
30 din 26.03.2015 privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor pentru locuin]ele realizate `n cadrul 
programului de construc]ii de locuin]e pentru tineri, destinate `nchirierii. ”

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Prezentarea raportului nr. 18120 din 13.08.2015, privind 
activitatea economico-financiara desfasurata de SC SCUP Pucioasa SRL , în semestrul I anul 2015. ”

Domnul consilier Pop Aurel spune c\  SCUP-ul a luat fiin]\ prin desfiin]area abuziv\ a atelierului, de parc\
SCUP-ul ... aduce bani de acas\ ...

 Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce activit\]i au desf\[urat cele 2 ma[ini cump\rate de SCUP? Ce 
venituri au adus? Dac\ s-a f\cut vreun proiect pe fonduri europene?

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ a observat c\ `n luna iunie, anul trecut prevederile sunt 
de 4 674 lei iar `n acest an la 30.06.2015 sunt de 44 773 lei.
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Apreciaz\ c\ pentru un profit de 50 de bani/lun\ nu se merit\ s\ se fac\ efort de c\tre prim\rie. Am v\zut 
c\ folose[te `n parc oameni pentru terenul de sport [i pentru trambulin\ [i are un profit de 300 lei `n 6 luni. Acei 
oameni nu trebuiesc pl\ti]i? Aceast\ Societate Comercial\ este pe pierderi. WC-ul public, parcarea ocazional\ ar 
trebui g\site alte solu]ii, de exemplu concesiune. Dac\ le scoatem la licita]ie [i-i spunem unuia s\ ne dea 500 
lei/lun\ ni-i d\ [i o s\ vede]i c\ lu\m [i 500 lei/lun\ [i nici nu pl\tim nimic. Acum pl\tim [i bani [i nu avem niciun 
profit [i nici nu pl\te[te nimeni nimic. Parcarea ocazional\, la fel, nu avem niciun venit. Lu\m 10 000 lei/lun\ de la
cineva [i nu ne `ntreab\ nimeni nimic.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ câ]i salaria]i sunt, 46? Dac\ da de când sunt 46?
Domnul Director spune c\ sunt 46 din iunie.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ la cifra de afaceri pe care o ave]i dvs., cheltuielile cu salariul 

`nseamn\ 45% - 46%, este o sum\ mare. ~ntreb\ din cei 46 câ]i sunt personal de execu]ie? Ar dori s\ [tie de ce au 
crescut aceste pierderi atât de mult?! Dore[te explica]ii [i cum se pot recupera.

Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ atunci când s-a `nfiin]at  SCUP-ul s-a precizat c\ va 
executa [i lucr\ri de preven]ie? ~n Pucioasa exist\ un nr. `nsemnat de firme care ar putea s\ fac\ igienizare [i 
salubrizare. Consider\ c\  SCUP-ul are oameni cu studii superioare [i ar putea face [i alte activit\]i. Numai c\  
SCUP-ul are oameni, dar probabil c\ nu preg\ti]i `ntr-un domeniu sau altul.

O alt\ problem\ spune c\  observat c\ SCUP-ul `nchiriaz\ utilaje. Este o chestie benefic\ spune domnul 
consilier Mădăran Constantin, numai c\ nu se face publicitate, `n ora[ nu se [tie. Din `nchirieri  SCUP-ul a ob]inut 
o sum\ foarte mic\ 300 lei.

~n ceea ce prive[te parcarea ocazional\, din raport rezult\ o sum\ de 170 000 mii lei, raportat\ la 6 luni, 
`nseamn\ undeva la 29 mil./lei/lun\ venit. ~n acela[i timp, pentru WC - ul public, pentru 2 persoane angajate se 
pl\te[te 14.600 lei inclusiv cheltuielile la angajator, acest lucru `nsemnând c\ la parcare se ob]ine un profit de 50 
bani/lun\.

Domnul director Butc\ Ioan Doru spune c\ cele 3 autovehicule sunt folosite iarna le dez\pezire iar 
prim\vara, vara [i toamna la sp\lat strada [i la udat. Legat de cele 2 gunoiere, nu s-a reu[it s\ se ob]in\ licen]a de la 
A.N.R.S.C. [i s\ `ntocmim toate actele necesare. Fonduri europene nu au fost accesate, deocamdat\. Diferen]a de 
pierderi anul acesta fa]\ de anul trecut, despre care a `ntrebat dl. consilier Popescu au crescut arieratele [i nr. de 
salaria]i.

Legeat de WC-ul public [i parcarea ocazional\, la nivelul anului 2014, parcarea ocazional\, sc\zând 
cheltuielile, au ie[it pe plus, iar la nivelul anului 2015, va fi cerut\ analiza la sfâr[itul anului 2015. Salaria]ii au fost 
`n concediu nu s-a `ncasat.  Legat de WC-ul public, spune domnul director Butc\ Ioan Doru exist\ un contract de 
prest\ri servicii `ntre Prim\ria ora[ului Pucioasa [i S.C. SCUP S.R.L., care, ca [i valoare a[a cum rezult\ din 
proiectul de hot\râre ce se afl\ ast\zi pe ordinea de zi, sunt salariile [i cheltuielile materiale. Toate `ncas\rile se fac 
pe Prim\ria Pucioasa, deci Prim\ria este cea care spune ce s-a `ncasat. Salaria]ii `n parc: `n parc, spune domnul 
director Butc\ Ioan Doru, se afl\ un singur salariat care supravegheaz\ activitatea de la toaleta public\, terenul de 
tenis de câmp, cele dou\ trambuline pe care le-am montat recent. ~ncas\rile, mai ales cele de la WC-ul public, sunt 
f. f. mici, pe terenul de tenis se formase un grup de adul]i care jucau tenis `n fiecare sear\, acum nu mai joac\.

La data de 01.01.2015  SCUP-ul avea un nr. de 43 de salaria]i, la acest moment sunt un nr. de 47 de 
salaria]i, cu director cu tot,  spune domnul director Butc\ Ioan Doru. La o parte din consilieri am pus la dispozi]ie 
organigrma nominal\, cine nu o are s\ spun\ [i-o s-o pun la dispozi]ia tuturor. Personalul de conducere este format 
din 7 persoane.

Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ dac\ la sfâr[itul anului 2015, apreciaz\ c\ activitatea va 
fi pe pierderi sau pe câ[tig?!

Domnul director Butc\ Ioan Doru spune c\ veniturile, prin raportare la anul 2014, cresc `n a doua parte a 
anului, fiind mai multe activit\]i: cur\]enia unit\]ilor [colare, apoi dez\pezirea, etc. Nu pot s\ spun acum, spune  
domnul director Butc\ Ioan Doru, dar sper ca la sfâr[itul anului societatea s\ aib\ un u[or profit.

Domnul consilier  Cîrstoiu Mihail solicit\ s\ precizeze, s\ justifice solicitarea cu privire la organigram\.
Doamna consilier Burlan Filoftia propune ca aceast\ discu]ie s\ se fac\ la proiectul de hot\râre cu privire la

organigram\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ societate comercial\ a fost `nfiin]at\ prin transformarea 

acelui atelier de prest\ri servicii deci dintr-o persoan\ f\r\ personalitate juridic\ `ntr-o persoan\ cu personalitate 
juridic\. Anterior, acel atelier func]iona ca un compartiment `n cadrul Prim\riei. Nu avea personalitate juridic\, se 
lucra cam „ agro ” acolo, care nu se eviden]ia dac\ lucra pe profit sau pe pierderi, totul era liber, nu se putea face o 
analiz\ a[a cum se poate face la societate. SCUP-ul, chiar dac\ este o societate construit\, este o societate a ora[ului
Pucioasa, o societate public\. Este o societate care nu are ca scop ob]inerea de profit, având `n vedere c\ principala 
sa activitate este legat\ de servicii ce se desf\[oar\ `n ora[ul Pucioasa. Aceasta `nseamn\ c\ ar trebui s\ practice 
tarife mai mari ca s\ fac\ profituri mai mari. Evident, nu este nevoie s\ fac\ profit, pentru a-[i ar\ta eficien]a 
aceast\ societate comercial\, deoarece lucreaz\ foarte pu]in pentru ter]i. Primul aspect pentru care nu lucreaz\ 
pentru ter]i, este c\ cu personalul [i utilajele de care dispune `n prezent abia reu[esc s\ acopere o parte din serviciile
care trebuiuesc efectuate `n ora[ul Pucioasa. Nu reu[esc s\ fac\ fa]\ nevoilor pe care le are ora[ul Pucioasa, `n acest
moment.
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Referitor la igienizare, trebuie s\ se `n]eleag\ c\ am dat acest serviciu  SCUP-ului, `ns\ pentru a putea 
presta acest serviciu  SCUP-ul trebuie s\ ob]in\ licen]\, chestiune care este aproape de finalizare [i pe care sper\m 
s\ reu[im s\ o [i rezolv\m. Ulterior, toate institu]iile publice subordonate ora[ului Pucioasa vor beneficia de aceste 
servicii, contra cost sau cu subven]ii de la ora[ul Pucioasa. Noi subven]ion\m aceste institu]ii publice, prin anumite 
transferuri de bani c\tre ei. Pot preciza c\ pentru aceste institu]ii publice, o serie de activit\]i sunt suportate de 
ora[ul Pucioasa (ex.: SSM, verificare centrale termice), deci, aceste situa]ii sunt tot subven]ionate de ora[ul 
Pucioasa.

Legat de `nchirierea utilajelor, domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt solicit\ri pu]ine, dar atunci 
când a fost cazul a `nchiriat utilajele. Chiar am avut [i o problem\ cu Valve, dar inten]ia a fost clar\ s\ lucreze.

 Legat de parcare ocazional\, domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ activitate de parcare se 
situeaz\ undeva la limita profitului, ob]inând un profit minim. Concesiunea parc\rii este destul de complicat\. {i 
acum am discu]ii cu Drumurile Na]ionale care doresc ca acest\ parcare s\ fie desfiin]at\. Am rezolvat aceast\ 
chestiune pentru a asigura de lucru la 1 - 2 oameni, deci rezolv\ [i o parte social\. Se realizeaz\ [i o oarcare 
disciplin\ `n trafic. ~n privin]a concesiunii, este o problem\ deoarece zona de siguran]\ a drumului este `n 
proprietatea privat\ astatului, `n administrarea Drumurilor Na]ionale (Bulevardul Trandafirilor, Republicii, 
Fântânelor). Dac\ aceste str\zi ar fi fost `n proprietatea ora[ului Pucioasa, le-am fi cuprins `n proiectul de finan]are 
european\ [i am fi rezolvat problemele. Vom avea probleme [i pe viitor. ~n [edin]a AOR am solicitat ca aceste 
drumuri s\ fie date `n administrarea localit\]ilor, ca [i la municipii.

~n leg\tur\, cu WC-ul public, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], `ncas\rile se fac de c\tre noi, e o 
activitate care nu aduce profit [i nu putem da societ\]ii comerciale activit\]i care produc pierderi. Am f\cut angaj\ri
pe SCUP, pentru c\ la prim\rie nu se putea. ~ntr-un fel sau altul trebuie s\ subven]ion\m aceast\ activitate [i ac ele 
servicii care nu aduc profit. Câ[tigul este c\ nu mai este mizerie, ceea ce s-a construit acolo e p\strat `n condi]ii 
bune, lucrurile stau destul de bine. Nu [tiu dac\ `ncas\rile pot cre[te. Sunt lucruri care sunt coordonate. Aceasta 
este solu]ia la WC-ul public, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu]. Aceia[i situa]ie este [i `n parc, nu po]i s\ aduci 
profit, de acolo, astfel `ncât s\ acoperi, salariile celor din parc. Nu putem l\sa de izbeli[te construc]iile din parc, 
pentru c\ se distrugeau. Oamenii refuz\ s\ pl\teasc\, caut\ solu]ia s\ nu pl\teasc\.

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe, spune s\ se g\seasc\ solu]ia diminea]a pentru copii s\ nu pl\teasc\, 
dup\ amiaz\ s\ se `ncaseze banii.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\, cheltuielile cu WC-ul care ar fi pe pierderi, se compenseaz\ cu 
veniturile pe care le aduce pia]a. Pia]a este undeva peste ceea ce ar `nsemna pierdere.

 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ a `ncercat s\ parcheze `n fa]a B. C. R. - ului, dar nu a reu[it 
pentru c\ erau foarte multe ma[ini care st\teau la ocazie. Acei oameni nu cred c\ pl\tesc parcarea, de[i stau 7 - 8 
ore acolo.

 Domnul consilier  Cîrstoiu Mihail confirm\ cele spuse de doamna consilier Burlan Filoftia. Trebuiesc luate
m\suri.

~n leg\tur\ cu organigrama SCUP-ului, aceasta a fost f\cut\ de manier\ optic\. Lucr\m cu ace[ti 47 de 
oameni din care: 10 sunt `n prim\rie, lucreaz\ pentru prim\rie, pentru c\, aici, avem deficit de personal [i nu putem
acoperi totul, toate activit\]ile. Nu sunt luate `n calcul concediile, pentru c\ ace[ti oameni trebuiau s\-[i ia [i 
concediu, iar SCUP-ul ie[ea pe pierderi. Ceilal]i lucreaz\ la SCUP. Trebuie s\ `n]eleag\ toat\ lumea c\ SCUP-ul nu
lucreaz\ ca s\ ob]inem profit, important este s\ nu mearg\ [i mai r\u, s\ avem datorii.

Cele 2 ma[ini de gunoi, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], nu pot lucra pentru c\ nu avem licen]e. Ne-
a ]inut B\rbulescu f\r\ contract, acum ne-a f\cut contract. O parte din activitate dorim s-o preia SCUP-ul. 
Supercomul nu are delegat\ activitatea pentru agen]ii economici. Deci, aceasta trebuie preluat\ de ora[ul Pucioasa, 
iar SCUP-ul trebuie s\ fac\ contracte cu agen]ii economici.

Domnul consilier  Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ Prim\ria pl\te[te  SCUP-ului pentru oamenii care lucreaz\ 
pentru Prim\rie?

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ da, Prim\ria pl\te[te pentru ace[ti oameni. Avem contracte de 
prest\ri servicii `ncheiate, dar o dat\ pe an fiecare dintre ei au concediu de odihn\ [i atunci `l pl\te[te SCUP-ul, 
acesta este motivul pentru care se iese aproape pe pierderi, d\m doar un 5% din profit pentru activitatea pe care o 
desf\[urau ei `n celelalte luni ale anului. De aceea atunci când se trage linie pe total an iese `n pierdere cu acest\ 
situa]ie. S-a reglementat situa]ia.

 Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune s\ se fac\ contract cu Prim\ria [i s\ se pl\teasc\ tot ceea ce 
trebuie.

Recomand\rile Cur]ii de Conturi au fost s\ nu dep\[easc\ un 5% pe total an la profit, a[a s-au f\cut [i 
calculele pentru plata contractelor de prest\ri servicii, ]inând cont de aceste recomand\ri. Sunt situa]ii când apar [i 
altfel de probleme, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu]. ~ncercarea dvs., spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], 
de a spune c\ societatea merge pe pierderi nu este corect\. Dac\ dori]i s\ desfiin]a]i aceast\ societate face]i-o din 
alte motive, nu din acest motiv, pentru c\ nu ]ine.

S-a verificat, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu] [i problemele cu T.V.A.-ul [i nu este o problem\ atât 
de mare.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ se [tie foarte bine c\, orice lucru s-ar face `n cadrul Prim\riei cu un 
salariat de al t\u comport\ o anumit\ cheltuial\, dup\ cum cu o persoan\ / alte persoane din afar\ lucrarea este mult
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mai scump\. De exemplu: `ntreba]i-l pe dl.  Mădăran de ce nu angajeaz\ o societate s\ fac\ ceea ce fac oamenii s\i 
`n acea ser\?! Pentru c\ este mai scump. Când faci lucrarea cu un salariat al t\u `i dai salariul [i atât. ~n momentul 
când vii cu o societate, totul este mai scump.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ pot exista [i situa]ii `n care o societate care are o tehnic\ mult mai
avansat\ poate face anumite lucr\ri mult mai repede [i cu o cheltuial\ mult mai mic\.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ a dat un exemplar.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ SCUP-ul lucreaz\ cu un num\r mai mic de jum\tate din num\rul 

angaja]ilor care lucrau la Atelier.
 Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ dac\ aceast\ societate face ni[te lucruri [i ni[te contracte cu 

Prim\ria [i al]i ter]i, de ce-i mai trebuie o a[a organigram\ cu 147 de oameni?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ are nevoie de o a[a  organigram\ s\-[i rezolve problemele.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea  

art.1 din H.C.L nr. 96 din 25.09.2014 privind aprobarea taxei de utilizare a toaletei publice din Pia a Centrala  a ț
ora[ului 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.
Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ nu este de acord cu modul de redactare al proiectului de 

hot\râre. Valoarea contractului se va modifica ori de câte ori este necesar [i de fiecare dat\ se va veni `n Consiliul 
Local cu aceat\ propunere de modificare a valorii contractului. Trebuia precizat c\ valoarea contractului se va 
modifica ori de câte ori va fi necesar.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este nevoie de hot\râre a  Consiliului Local, pentru orice 
modificare de contract, de tarif trebuie aprobat prin  hot\râre a  Consiliului Local.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
modificarea [i completarea  art.1 din H.C.L nr. 96 din 25.09.2014 privind aprobarea taxei de utilizare a toaletei 
publice din Pia a Centrala  a ora[ului Pucioasaț  [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\, cu 
observa]iile f\cute.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente 
navetei  cadrelor didactice. ”

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.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

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

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  [i a 
bugetului institutiilor publice finantate din subventii [i venituri proprii, 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 Pop Aurel spune c\ pentru a putea vota acest proiect de hot\râre trebuie s\ aib\ toate 
informa]iile: de exemplu câ]i metri p\tra]i are acea sal\ de sport 100 m2 - 1 000 m2 ?! S\ aprob\m o sum\ f\r\ s\ 
[tim, nu este corect.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ exist\ un deviz [i se [tie `n mod concret ce suprafa]\ are aceast\ 
sal\.

Domnul consilier Pop Aurel solicit\ ca aceste devize s\ fie prezentate comisiei, astfel `ncât membrii 
comisiei s\ voteze `n cuno[tin]\ de cauz\.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este vorba despre sala de sport de la [coala nr. 4 care are 
aproximativ 700 m2.

 Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ care re]ele se extind? Pe ce strad\? ~n ora[ul Pucioasa, dar pe ce 
strad\? Nu scrie nimic. La fel la ap\ [i canalizare. Care strada? Câ]i km.? Pe ce strad\? La dezvoltarea zonei 
turistice Pucioasa - ceva vag, nimic concret.

Eu nu pot s\ votez a[a ceva, spune domnul consilier Pop Aurel.
Dl. ing. Hosszu Mihail spune c\ `n [edin]a comisiei de specialitate de ieri, dânsul a dat toate explica]iile 

necesare. A discutat punctual: de exemplu proiectul cu C. N. I., ast\zi se aprob\ de c\tre Consiliul Local ultima 
tran[\ din contribu]ia noastr\.

La proiectul de turism, a[a cum [ti]i, spune dl. ing. Hosszu Mihail, s-a primit o corec]ie [i noi trebuie s\ 
pl\tim ace[ti bani pân\ când primim banii de la minister. Am suplimentat bugetul cu 100 mii lei pentru a putea 
merge mai departe cu proiectul. Avem, spune dl. ing. Hosszu Mihail, certitudinea c\ la prima cerere de plat\ vom 
primi `napoi [i cei 700 mii lei.
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Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aici am fost sanc]iona]i degeaba. Ne-a venit la un moment dat o 
scrisoare de corec]ie, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], tot pe suspiciuni de fraud\ la atribuire. Trimite hârtia, 
opre[te banii [i apoi `]i cere punctul de vedere. La prima solicitare a lor, am venit cu punctul nostru de vedere, 
spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], ni l-a admis, ne-a oprit doar 1 miliard. La urm\toarea cerere de plat\ pentru 
a achita c/v lucr\ri constructorului ne-a oprit, din nou, pentru c\ exist\  suspiciune de fraud\ la atribuire. Se solicit\,
din nou, un punct de vedere pentru a vedea despre ce este vorba, deja ne-a trimis aceea[i suspiciune care se 
constatase anterior. Ne-am exprimat nemul]umirea fa]\ de aceast\ situa]ie, dar aceasta este situa]ia: banii vor fi 
restitui]i la urm\toarea tran[\.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ exist\ [i asfaltarea de la recuperare - 200  m2, sunt de acord.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ are dreptate [i dl. Pop, nu „ stric\ ”, o jum\tate de pagin\ `n 

plus, chiar dac\ la comisie `ntradev\r dl. Hosszu a dat toate aceste explica]ii.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se va `ncerca pe viitor s\ se fac\ a[a cum se dore[te.
Domnul consilier  Bădescu Gheorghe spune c\ a[a cum a precizat [i `n comisie este incorect ca Sala de 

Sport de la [coala nr. 4,  este incorect spune dl. consilier materialul care se alege pentru sala de sport. ~n sala de 
sport,  spune domnul consilier  Bădescu Gheorghe nu se mai pune nic\ieri parchet. Parchetul, oricât de `ngrijit, 
lustruit, ar fi, acesta tot lucreaz\. Se adun\ praf, mizerie [i va crea un mediu nepropice pentru activitatea sportiv\ [i 
mai ales pentru copii. Solicit s\ lua]i `n calcul [i PAVIMEN POLIURETANIC, care dup\ p\rerea sa s-ar putea face
[i cu un cost material mai mic. Este u[or de `ntre]inut [i nu va mai exista niciun fel de problem\, v\ sugerez ca [i `n 
s\lile de clas\ s\ face]i acela[i lucru [i s\ nu asculta]i de sfatul profesorilor care doresc s\ pun\ parchet, pentru c\ 
aici igiena este foarte greu de `ntre]inut.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este foarte bine ceea ce spune domnul consilier  Bădescu 
Gheorghe. La `nceput [i dânsul a insistat ca `n s\lile de clas\ s\ se pun\ gresie. Am mers pe un paviment. O alt\ 
situa]ie, spune domnul primar jr. B\d\u D\nu], este aceea c\, conducerea [colii nu este de acord sub nicio form\ s\ 
punem gresie, dore[te parchet, inclusiv `n sala de sport. Solu]ia g\sit\ este o solu]ie s\n\toas\. Nu dore[te 
conducerea [colii.

Domnul consilier  Bădescu Gheorghe spune c\ nu conducerea [colii poate s\ aib\ posibilit\]i de dispozi]ie 
pe o investi]ie pl\tit\ de or[ul Pucioasa.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ prim\ria este cea care este `n m\sur\ s\ stabileasc\ ce investi]ie 
face la [coal\, profesorul [tie foarte bine materia pe care o pred\. Ar fi bine profesorii care nu sunt de acord s\ fie 
invita]i la [edin]a Consiliului Local.

Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ `n acela[i proiect de hot\râre nu scrie ce suprafa]\ are 
acoperi[ul familiei R`ndunic\ - apartamentul este al nostru?

R\spunsul este da, apartamentul este proprietate de stat, iar dl. R`ndunic\ este din ora[.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion `ntreab\ dac\ nu se creaz\ un precedent [i vor veni [i al]i chiria[i?
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local  [i a bugetului institutiilor publice finantate din subventii [i venituri proprii, pe anul 
2015 [i este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea si actualizarea 
organigramei , statului de functii si numarului de personal al SC Servicii Comunitare de Utilitati Publice Pucioasa  
SCUP SRL, aprobate prin H.C.L nr. 123/25.10.2012. ”

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, cu majoritate de voturi.

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\.

Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ `n comisie s-a discutat [i au fost p\reri c\ aceast\ organigram\ 
este pu]in exagerat\ cu atâtea func]ii de conducere: de director, de director adjunct, etc. Comisia este de p\rere c\ la
cifra de afaceri pe care o are societatea nu este nevoie de atâtea func]ii de conducere.

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ a `n]eles c\ `n prezent sunt 47. Schema este de 147. Când
va fi complet\ aceast\ schem\?

 Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ aceast\ organigram\ este aberant\, comunist\ cu 7 [efi [i 7 
func]ii de conducere. Mai spune c\  organigrama se face anual, nu era nevoie s\ fie prev\zute atât de multe posturi.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
modificarea si actualizarea organigramei , statului de functii si numarului de personal al SC Servicii Comunitare de 
Utilitati Publice Pucioasa  SCUP SRL, aprobate prin H.C.L nr. 123/25.10.2012 [i este aprobat cu 13 voturi 
„ PENTRU ”, 2 „ AB}INERI ” - domnul consilier Cîrstoiu Mihail [i domni[oara consilier Iordănescu Victoria [i 2 
voturi „ ~MPOTRIV| ” - domnul consilier Pop Aurel [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.
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Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ aceast\ organigram\ este o organigram\ teoretic\. A[a cum a 
spus [i doamna consilier Burlan Filoftia, asocia]iile de proprietari trebuiesc scoase din aceast\ organigram\. Pentru 
asocia]iile de proprietari trebuie constituit\ o societate separat\, a[a prevede legisla]ia.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ dac\ are voie s\ angajeze mai mul]i sau mai pu]ini salaria]i.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu au voie s\ angajeze decât `n limitele bugetului aprobat cu 

aceast\ destina]ie.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ dac\ se angajeaz\ sau nu oameni?
R\spunsul este nu.
Doamna consilier Ancuţa Adriana spune c\ s-a explicat acest lucru.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ s-a f\cut o propunere de actualizare a organigramei, este vorba de

ni[te modific\ri `ntr-un compartiment, dar pe total organigram\ num\rul a r\mas acela[i.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind mandatarea  primarului 

ora[ului Pucioasa sa voteze în Adunarea Generala a Asociatiei ”Apa Dambovita” cu privire la notificarea de 
retragere a U.A.T. Comuna Brezoaiele. ”

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.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

mandatarea  primarului ora[ului Pucioasa sa voteze în Adunarea Generala a Asociatiei ”Apa Dambovita” cu privire
la notificarea de retragere a U.A.T. Comuna Brezoaiele [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 aprobarea investitiei : 
extindere  conducata de gaze naturale pe Aleea Bujorului, contract de cofinantare în valoare de 7537,96 lei , 
inclusiv TVA [i strada Garofitiei , contract de cofinantare în valoare de 3964,28 lei inclusiv TVA.”

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 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\.

Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea investitiei : extindere  conducata de gaze naturale pe Aleea Bujorului, contract de cofinantare în valoare 
de 7537,96 lei , inclusiv TVA [i strada Garofitiei , contract de cofinantare în valoare de 3964,28 lei inclusiv TVA [i
este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea unei pozi ii din ț
inventarul domeniului privat al ora[ului Pucioasa., aprobat prin H.C.L. nr. 85/31.07.2003. ”

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 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\.

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\.

Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

rectificarea unei pozi ii din inventarul domeniului privat al ora[ului Pucioasa., aprobat prin H.C.L. ț
nr.85/31.07.2003 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 
domeniului privat al ora[ului Pucioasa., aprobat prin H.C.L. nr. 77/2001. ”

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 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\.

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\.

Nu sunt discu]ii.
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Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
completarea inventarului domeniului privat al ora[ului Pucioasa., aprobat prin H.C.L. nr. 77/2001 [i este aprobat cu
unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2015, privind hotararile judecatoresti pentru plata salariilor din invatamantul preuniversitar de stat  de pe raza 
orasului 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.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2015, privind hotararile judecatoresti pentru plata salariilor din invatamantul 
preuniversitar de stat  de pe raza orasului Pucioasa [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la 
H.C.L. nr. 39/26.03.2015 cu tariful privind utilizarea trambulinei. ”

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\.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail spune c\ cele 3 trambuline au fost achizi]ionate de c\tre SCUP, le va 
administra SCUP-ul [i `n prezent unii salaria]i ai SCUP-ului pentru c\ aceste trambuline trebuie supravegheate, au 
[i instruc]iuni de folosire, ar trebui s\ intre numai un copil, nu va trebui s\ intre mai mult de 2 - 3 copii. Vor fi 2 
oameni pl\ti]i pe zi pentru amortizarea lor. Curtea de Conturi va veni s\ spun\ c\ este o activitate economic\ [i nu 
au acoperit cheltuielile, trebuie subven]ionat de c\tre prim\rie. Peste tot este cu plat\, `n Târgovi[te 5 lei/15 minute.

Este recomandabil s\ nu se urce copii pân\ la 3 ani. Trambulina poate fi utilizat\ de persoane pân\ la 150 
kg.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ orice zon\ care ofer\ gratuitate creaz\ aglomera]ie. 
Copiii trebuiesc supraveghea]i, pentru c\ pot ap\rea accidente.

Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 39/26.03.2015 cu tariful privind utilizarea trambulinei de 3 lei/15 minute.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ pot fi [i copii care nu-[i permit s\ pl\teasc\ cu 3 lei.
Doamna consilier Burlan Filoftia propune 3 lei/10 minute.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune 2 lei cu TVA/ 10 minute pentru copii pân\ la 14 ani [i  

5 lei cu TVA/ 10 minute pentru copii `ntre 14 [i 18 ani.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 39/26.03.2015 cu tariful privind utilizarea trambulinei cu amendamentul 
propus de domnul consilier Popa Constantin Tiberiu [i este aprobat cu unanimitate de voturi cu acest amendament.

Se trece la punctul 16 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii art. 1 
din Hot\rârea Consiliului Local nr.86/30.07.2015 privind aprobarea planului de ocupare a func]iilor publice `n 
cadrul U. A. T. ora[ul Pucioasa. ”

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\.

Nu sunt discu]ii.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modific\rii art. 1 din Hot\rârea Consiliului Local nr.86/30.07.2015 privind aprobarea planului de 
ocupare a func]iilor publice `n cadrul U. A. T. ora[ul Pucioasa [i este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i o 
„ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel.

Se trece la punctul 17 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\rârii 
Consiliului Local nr. 158/30.07.2015 prin care s-a aprobat implementarea, finan]area [i documenta]ia tehnico – 
economic\, inclusiv proiectul tehnic [i datele de execu]ie pentru obiectivul „ Reabilitare [i modernizare {cola nr. 1 
- Mihai Viteazul - Pucioasa ” [i cofinan]area din bugetul local al ora[ului Pucioasa a cheltuielilor eligibile [i 
neeligibile aferente proiectului. ”

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.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

modificarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 158/30.07.2015 prin care s-a aprobat implementarea, finan]area [i 
documenta]ia tehnico – economic\, inclusiv proiectul tehnic [i datele de execu]ie pentru obiectivul „ Reabilitare [i 
modernizare {cola nr. 1 - Mihai Viteazul - Pucioasa ” [i cofinan]area din bugetul local al ora[ului Pucioasa a 
cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente proiectului [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
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Se trece la punctul 18 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] prezint\ cererea nr. 17 780/10.08.2015 prin care SC Tarabostes, Mitrust [i 

Far Investment,  Tarabostes Bio, Organic Stil SRL, Mafalda Home [i Chris-Team SRL solicit\ Consiliului Local s\
adopte o hot\râre asem\n\toare pentru persoane fizice de scutire la plat\ a major\rilor/penalit\]ilor de `ntârziere 
aferente obliga]iilor bugetare constând `n impozite [i taxe locale, datorate de c\tre persoanele juridice.

Total sum\ ar fi de 255.528 mii lei.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ ce se `ntâmpl\ cu filatura? Ace[tia `[i pl\tesc datoriile c\tre 

Prim\rie?
R\spunsul domnului este nu, aceste societ\]i sunt `n executare silit\, `n procedur\ de lichidare. Activele vor

fi vândute de c\tre lichidator. Suntem `nscri[i la masa creditorilor, de[i sunt al]i creditori care au un rol mai 
important decât noi

 Domnul consilier Cîrstoiu Mihail solicit\ un acord de principiu pentru ini]ierea unui proiect de hot\râre `n 
acest sens, consilierii locali nu sunt de acord cu acest aviz de principiu.

 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ `n pia]\, se `ntâmpl\ ceva `n neregul\: [tie c\ un produc\tor care
are 2 ha. de teren are 2 tarabe, iar altul care are 1 000 m2 are 5 tarabe. Nu `n]elege ce se `ntâmpl\. Logica nu 
func]ioneaz\ `n cazul produc\torilor. De ce s\-i dau unui produc\tor 5 tarabe [i altuia s\ nu-i d\m deloc?! Nu ne 
uit\m ce se `ntâmpl\ cu aceste tarabe?!

Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ este cineva din Mo]\ieni care are 5 tarabe, acesta trebuie
mutat la comercian]i. El nu produce. Are 1 000  m2, iar cea de la B\leni are un ha. [i are 2 tarabe.

 Doamna consilier Burlan Filoftia solicit\ s\ se verifice pia]a [i s\ se fac\ ordine. La 10 000  m2 trebuie s\ 
aib\ mai multe tarabe.

 Domnul consilier Pop Aurel prezint\ cererea SC Meitrust care are un teren intravilan [i are de plat\ 3.222 
lei. La Eforie are 1 500  m2, are ap\, lumin\, canal [i pl\te[te 800 lei/an. Nu `n]elege ce se `ntâmpl\. Suprafa]a de 
teren este foarte mare, iar impozitul este [i mai mare. Este foarte delicat\ aceast\ situa]ie.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ este foarte delicat\ pentru domnul consilier Pop Aurel aceast\ 
situa]ie. Nu se pot face modific\ri.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ informeaz\ Consiliul Local c\ la Glodeni s-a `nceput demolarea 
podului [i a fost [i revolt\ spontan\. S\ [ti]i despre aceast\ situa]ie, podul trebuie demolat, a[a prevede cererea de 
finan]are [i nu avem ce face. Am creat alte c\i de intrare `n Glodeni, vom `ncerca [i aici s\ facem o cale de acces. 
Avem probleme cu tot ceea ce facem. Ne-a câ[tigat [i `n instan]\, suntem `n recurs. Am `n]eles c\ cei revolta]i, sunt 
alimenta]i de unii consilieri [i acest lucru nu este corect. Avem o mare problem\, s-ar putea s\ nu-l termin\m pân\ 
la sfâr[itul anului, noi facem tot ceea ce este posibil, dac\ r\m\mâne ceva de f\cut `n anul 2016 s\ r\mân\ cât mai 
pu]in. Sper\m s\ nu avem probleme [i pe str\zi cu anumi]i oameni care ne creaz\ artificial probleme. Sunt destule 
probleme, dar sper\m s\ rezolv\m pân\ la sfâr[itul anului.

Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ se circul\ foarte bine pe podul de la Tasian, drumul este asfaltat, cu 
excep]ia unei por]iuni de la psihiatrie care se va asfalta [i aceasta, s\pt\mâna viitoare [i se va putea circula.

Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ `n ce stadiu suntem - a]i spus c\ `n anumite sectoare se fac 
probe - ce se mai `ntâmpl\?

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se `ncarc\ conducta cu ap\ [i se verific\ instala]ia.
Domnul consilier Bădescu Gheorghe `ntreab\ dac\ fa]\ de cei care au respectat decizia Consiliului Local [i 

a Companiei de Ap\ de a-[i s\pa singuri [an]ul pentru bran[ament ave]i acea putere s\-i trimite]i pe acei oameni s\ 
rezolve bran[amentul [i s\ nu st\m cu [an]urile a[a?!

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu avem aceast\ putere, iar Compania de Ap\ nu este interesat\ 
s\ gr\beasc\ lucrurile. Am luat toate piesele, am discutat [i cu Predescu, care a spus c\ sunt anumi]i oameni care 
refuz\ s\ sape, `n adres\ nu s-a trecut niciun termen, de[i au cerut acest lucru.

Compania poate s\ lucreze, dar nu [tiu de ce nu lucreaz\. Sper s\ rezolve.
 Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ pe 14.09 `ncepe noul an [colar - la ora 9 cei care doresc s\

participe la deschiderea anului [colar `i a[tept cu drag. Ridic\ 3 probleme legate de [coala nr. 1:
- semnul de circula]ie pe partea cu [coala „ OPRIREA INTERZIS| ” a disp\rut;
- presemnalizare, aten]ionare [coal\ nu mai func]ioneaz\ acel semn;
- microbuzele [colari - avem 160 de elevi numai `n [coala noastr\ care fac naveta, este bine c\ a mai ap\rut 

un microbuz.
 Domnul consilier Bădescu Gheorghe solicit\ ca Poli]ia Local\ s\ supravegheze trecerile de pietoni de la 

[coli, a[a cum se `ntâmpl\ [i `n Târgovi[te.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ se `ntâmpl\ acest lucru [i la Pucioasa. Legat de indicatoare, spune

domnul primar jr. B\d\u D\nu], o s\ ne adres\m Poli]iei Rutiere, de montat o s\ le mont\m noi, dar trebuie cu 
aprob\rile legale: drumuri na]ionale, poli]ie.

Domnul consilier  Cîrstoiu Mihail spune c\ unele treceri de pietoni din Pucioasa sunt improprii. De 
exemplu: liceu. Aici, la pia]\, la grup Atyc ar trebui creat\ o trecere de pietoni. Este un mare pericol, de[i este un 
semn de interzis.

~n continuare, domnul consilier  Cîrstoiu Mihail spune c\ sunt afar\ mai mul]i cet\]eni, care doresc s\ se 
adreseze Consiliului Local.
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Domnul consilier  Cîrstoiu Mihail spune c\ lucr\rile pe str. Nuf\rului las\ de dorit. Calitatea lucr\rilor [i a 
asfaltului las\ de dorit.

Domnul Maier spune c\ afar\ sunt: doamna Stan Mirabela care mai solicit\ o camer\ la Stadion [i reclam\ 
anumite aspecte de la Stadion, este doamna R\stoac\ care a fost evacuat\ ast\zi de executorul judec\toresc.

Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu `ntreab\ dac\ R\stoac\ a fost anun]at\, c\ va fi dat\ afar\.
Domnul consilier  Cîrstoiu Mihail `ntreab\ Consiliul Local dac\-i prime[te [i dac\ este o problem\ a 

Consiliului Local?!
Domnul viceprimar spune c\ evacuarea s-a f\cut prin hot\râre judec\toreasc\, cu respectarea legii: sunt 

luni de zile `n care nu a pl\tit a existat un proces.
Doamna R\stoac\ spune c\ nu a fost `n[tiin]at\.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ aceast\ persoan\ putea merge la Centrul de Criz\.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ la Centrul de Criz\ nu o prime[te `n orice condi]ii. 

Acum 3 ani vorbise s-o primeasc\, dar aceasta nu s-a dus. Acum, trebuie discutat, din nou, s-o primeasc\ acolo.
Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ trebuie s\ g\sim o solu]ie pentru internare `n Centrul 

de Criz\.
Doamna R\stoac\ spune c\ dac\ o interneaz\ la Centrul de Criz\ pierde ajutorul social.
Doamna R\stoac\ spune c\ trebuie s\-[i ia ni[te lucruri din cas\, nu a apucat s\-[i ia nici m\car lucrurile.
Doamna R\stoac\ spune c\ nu o las\ s\ ias\ din centru [i nu are unde s\-[i duc\ hainele, pentru care a 

muncit, haine [i lucruri.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ numai executorul poate s\-i dea lucrurile. ~i spune s\ mearg\ la 

Centrul de Criz\, apoi `i spune cu ce te prime[te acolo [i ]i le iei. Restul, vedem unde le depozit\m, probabil la 
SCUP.

Doamna Gu[atu Georgeta spune c\ are `n proprietate o garsonier\ la stadion [i problema ei este 
urm\toarea: Costache Severa de 7 ani creaz\ probleme, acolo. Solicit\, s\ se ia m\suri. Este operat\ pe cord 
deschis, datorit\ acestei femei, nu-[i mai poate ]ine serviciul la Spital, pentru c\ nu reu[e[te s\ se odihneasc\. Ex.: 
asear\, a chemat poli]ia, pentru c\ f\cea scandal, a turnat, chiar benzin\ pe hol, ca s\ dea foc blocului. Locuie[te 
ilegal, f\r\ contract, cu 2 copii lua]i `n plasament. Dorin]a ei este aceea de a fi evacuat\ Costache Severa. Nu se 
poate a[a ceva. Nu mai poate locui acolo, este un loc r\u famat, face scandal, nu pl\te[te nimic, st\ ilegal, nu are 
contract, face, doar, scandal.

Domnul Maier spune c\ este [i ea evacuat\, urmeaz\ s\ fie evacuat\.
Doamna Gu[atu Georgeta spune c\ s-a interesat la executor [i nu este nicio evacuare `n curs de rezolvare pe

numele ei.
Doamna Gu[atu Georgeta solicit\ s\ fie mutat\ dânsa dac\ nu o evacueaz\ pe Costache Severa, pentru c\ 

acolo nu mai poate locui. Are 2 copii care `nva]\ foarte bine [i solicit\ s\ fie mutat\ `n str. M. Eminescu, cu cei 2 
copii.

Domnul consilier  Cîrstoiu Mihail spune c\ aceasta poate fi evacuat\ numai `n baza unei hot\râri 
judec\tore[ti.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ din informa]iile de la compartimentul juridic ast\zi urmeaz\ s\ 
fie dat\ afar\.

Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu poate s\-i dea locuin]\ cu chirie, deoarece are locuin]\ 
proprietate personal\.

Doamna Gu[atu Georgeta spune s\ se fac\ „ pu]in\ cur\]enie ” acolo, s\ r\mân\ doar cei care au acte, cei 
care stau nelegal s\ fie da]i afar\.

Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ se vor face demersuri s\ fie dat\ afar\.
Doamna Stan Mirabela spune c\ a primit ca reparti]ie o camer\ la 103 la parter, f\r\ u[\ [i f\r\ geamuri [i 

nu a putut locui `n acea camer\, de[i a pl\tit chiria. A f\cut o cerere prin care renun]\ la aceast\ camer\, cu condi]ia
s\ i se dea camer\ so]ului, de care este desp\r]it\ `n fapt [i care este plecat `n Belgia, este vorba de camera nr. 77, 
unde are [i adresa `n buletin, are copilul cu el. Pl\te[te toat\ datoria pe care o are so]ul.

Doamna consilier Burlan Filoftia `ntreab\ dac\ nu i s-a f\cut evacuare?
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ acea camer\ a fost reparat\, iar dvs. a]i distrus-o. Am dotat-o noi 

[i dvs. a]i distrus-o.
Doamna Stan Mirabela spune c\ nu este adev\rat. S-a pus o u[\ „ ca o cutie de chibrit ”, a pl\tit chiria, dar 

nu a locuit niciodat\ acolo.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ so]ul poate s\ se `ndrepte `mpotriva Prim\riei.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ dac\ este `n proces de evacuare, dup\ ob]inerea unei hot\râri 

judec\tore[ti, va fi evacuat, dar ob]inerea locuin]ei se va face `n ordinea de pe lista cu ordinea de priorit\]i, aprobat\
de Consiliul Local.

Doamna Geant\ spune c\ [i-a l\sat copii nemânca]i, s\ pl\teasc\ aceast\ datorie.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ „ [i-a l\sat copii nemânca]i ” doamna Geant\ pentru c\ nu [i-a 

pl\tit chiria la timp, avea 22 lei/lun\ [i nu i-a pl\tit.
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Domnul primar jr. B\d\u D\nu] `i solicit\ s\ nu-i mai lase pe fra]i pe strad\ s\ cer[easc\ c\ va sesiza 
poli]ia. Repartizarea camerelor se face de c\tre  Consiliul Local, `n ordinea de pe list\, d\ citire listei aprobate de  
Consiliul Local.

Doamna Geant\ spune c\ i s-a dat nelegal camer\ doamnei Ioni]\ Lucica. Nu locuie[te acolo.
Domnul Maier spune c\ a f\cut verific\ri [i `ntradev\r, aici, nu locuie[te  Ioni]\ Lucica, locuie[te Ioni]\ 

Elena, nelegal.
Spune c\ acolo, oamenii sunt mul]umi]i c\ le-a b\gat ap\, dar se [i fur\, trebuiesc luate m\suri `mpotriva 

celor care fac astfel de lucruri.
 Doamna Gu[atu Georgeta spune c\ lunar consum\ 7 m3/ap\/lun\. Mult, foarte mult pentru c\ al]ii fur\. 

Toate pierderile le pl\tesc cei care au apometre. 
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ nu pl\tesc pierderi. Dac\ se fur\ este altceva. Diferen]a de ap\ 

dintre apometru de la scar\ [i apometru din apartament o suport\ prim\ria.
Doamna Geant\ spune c\ nu [tie dac\ pentru camera 1 [i camera 10 pl\tesc impozit, sunt propriet\]i [i 

acolo f\r\ ap\.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ la blocul 103 trebuie s\ se organizeze `n asocia]ie de locatari, 

treburile trebuiesc rezolvate intern, acolo.
 Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune s\ se prezinte la audien]e, care se desf\[oar\ dup\ o anume 

procedur\: se face cerere `n scris, se repartizeaz\ compartimentului [i dac\ nu se rezolv\ se ajunge la primar.
 Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion spune c\ ar trebui s\ i se dea camera, pentru c\ are domiciliul 

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

Pre[edinte de [edin]\,
 C~RSTOIU  MIHAIL

                          
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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