
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

`ncheiat ast\zi 25.06.2015
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  secretar al U. A. T. Ora[ Pucioasa -  jr. Catan\ Elena, care spune c\ 
[edin]a ordinar\ a fost convocat\ prin Dispozi]ia Primarului nr. 678/18.06.2015 [i c\ din consultarea condicii de 
prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei. Apoi `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 fiind aprobat\ cu unanimitate de voturi `n forma 
prezentat\.

~n continuare, doamna secretar jr.  Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare a 
Consiliului Local din data de 28.05.2005. ~ntreab\ dac\ sunt observa]ii asupra acestui proces - verbal?

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ are obiec]iuni. Precizeaz\ c\ a observat c\ s-a corectat `n procesul - 
verbal afirma]ia „ alba - neagra ” c\-i apar]ine domniei sale [i nu domnului consilier Popa Constantin Tiberiu. 
Spune c\ nu s-a consemnat c\ ar fi spus c\ „ nu suntem to]i consilierii pro[ti[i numai primarul e de[tept. ”

La pag. 4 a procesului - verbal se spune despre {coala nr. 4 anumite lucruri, dar nu se spune c\ dânsul a 
spus c\ „ [coala nr. 4 a fost o emblem\ [i o [coal\ cu care ne-am mândrit [i era cunoscut\ `n tot jude]ul ”, acest 
lucru nu s-a consemnat.

 La pag. 5 a procesului - verbal legat de rigolele de la Valea Neagr\ „ din partea dinspre ser\ ”, nu dinspre 
„PECO” cum este corect. Tot la pag. 5 legat de SCUP s-a consemnat gre[it, dânsul a spus c\ „ `nc\ de la `nfiin]are, 
Prim\ria, a fost pentru SCUP o vac\ de muls.” De asemenea, nu s-a consemnat c\ atunci când doamna consilier 
Burlan Filoftia a spus c\ „ materialele s-au discutat `n comisii ” dânsul a spus c\ „ atunci dac\ s-au discutat `n 
comisii, nu mai e nevoie de plen. ”?! A fost `ntrebat domnul primar `n [edin]\ ce s-a `ntâmplat cu acea sum\ de 
bani `mprumutat\ de 512.219 EURO ce s-a `ntâmplat cu ace[ti bani [i a spus c\ `n aceast\ [edin]\ va da explica]ii.

 La pag. 8 a procesului - verbal, dup\ aprobarea proiectului de hot\râre privind aprobarea facilit\]ilor 
fiscale, doamna secretar a Consiliului Local a prezentat obiec]iuni, cu referire la art. 125 din Codul de procedur\ 
fiscal\, spunând c\ „ nu este atributul Consiliului Local s\ acorde aceste anul\ri - facilit\]i fiscale, ” ci ar trebui 
anulate prin acte normative speciale. 
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Domnul consilier Pop Aurel spune c\ aprobând acel proiect de hot\râre, noi am `nc\lcat legea, noi nu 
suntem aici s\ `nc\lc\m legea, ci s\ respect\m legea, motiv pentru care eu solicit revocarea acelei hot\râri [i 
ini]ierea unui proiect de hot\râre `n acest sens [i s\ supune]i la vot cine este de acord cu revocarea.

Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\ acum se discut\ asupra procesului - verbal. Dac\ se dore[te 
revocarea hot\rârii  Consiliului Local se ini]iaz\ un proiect de hot\râre `n acest sens, aceasta este procedura.

Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\  hot\rârea de Consiliu Local a fost `naintat\ Institu]iei 
Prefectului - jude]ului Dâmbovi]a `n vederea efectu\rii controlului de legalitate, dânsa a apreciat-o ca fiind 
nelegal\, urmeaz\ ca  Institu]ia Prefectului - jude]ului Dâmbovi]a s\ stabileasc\ dac\ este legal\ sau nu. Spune c\ `n
{edin]a ordinar\ a precizat c\  Institu]ia Prefectului - jude]ului Dâmbovi]a a apreciat hot\rârile aprobate de alte  
Consilii Locale prin care s-au acordat facilit\]i fiscale - anul\ri de major\ri de impozit [i taxe - ca fiind legale, nu au
avut situa]ii pe chirii fond locativ.

Alte discu]ii nu mai sunt.
Doamna secretar jr.  Catan\ Elena supune la vot procesul - verbal al [edin]ei ordinare din 28.05.2005 cu 

obiec]iunile formulate de domnul consilier Pop Aurel [i este aprobat cu unanimitate de voturi.
Apoi spune discu]iei procesul - verbal al [edin]ei de `ndat\ din data de 09.06.2015. ~ntreab\ dac\ sunt 

observa]ii asupra acestui proces - verbal. Nu sunt observa]ii. Acesta este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate 
de voturi `n forma prezentat\.

~n continuare, supune discu]iei procesul - verbal al [edin]ei de `ndat\ din data de 16.06.2015, nu sunt 
observa]ii. Este supus la vot [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Burlan Filoftia.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind alegerea  viceprimarului 

ora[ului Pucioasa. ”
Se fac propuneri.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `l propune ca viceprimar pe domnul consilier Popa Constantin Tiberiu.
Domnul consilier Butc\ Drago[ face propunerea pentru func]ia de viceprimar a domniei sale - Butc\ 

Drago[.
Domnul consilier Pop Aurel, spune c\ s-a gândit c\ pentru c\ domnul primar nu prea d\ sarcini 

viceprimarului, s\ se propun\ [i dânsul ca [i candidat la func]ia de viceprimar, dar renun]\.
Doamna consilier Burlan Filoftia face apel la consilierii locali s\ nu trateze acest proiect `n „ derâdere ”.
Domnul primar jr. B\d\u D\nu] spune c\ viceprimarul are atribu]ii stabilite prin legi speciale [i prin 

dispozi]ia primarului.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se ia o pauz\. Se completeaz\ buletinele de vot cu cele dou\ propuneri: domnul consilier Popa Constantin 

Tiberiu [i domnul consilier Butc\ Drago[. Din rândul consilierilor locali se alege, la solicitarea secretarului, o 
comisie de num\r\toarea voturilor, `n componen]a comisiei de validare [i anume: doamna consilier Ancuţa Adriana
- pre[edinte,  doamna consilier  Burlan Filoftia - secretar, doamna consilier Cr\ciun Dorina - membru, domnul 
consilier Gorgon Gheorghe Cosmin - membru [i domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion - membru.

 Doamna secretar jr.  Catan\ Elena precizeaz\ c\ este necesar s\ se stabileasc\ [i modalitatea de vot fie prin
t\ierea cu o linie a persoanelor pe care nu o votezi, fie prin `nscrierea cuvântului „ DA ” sau „ NU ” `n dreptul 
persoanei pe care o votezi (da) sau nu o votezi (nu).

~n urma votului unanim al consilierilor locali, se alege ca modalitate de vot prima variant\ t\ierea cu o linie
a persoanei pe care nu o votezi.

Se trece la vot. Doamna secretar jr.  Catan\ Elena strig\ `n ordinea a[ez\rii pe scaune fiecare consilier, care 
apoi `[i exercit\ dreptul de vot `n cabina special amenajat\ pe holul prim\riei, dup\ care introduce buletinul de vot 
`n urna special amenajat\, aflat\ `n incinta s\lii de [edin]\ a Consiliului Local.

Dup\ vot, comisia de num\rare trece la num\rarea voturilor, `ntocmind proces - verbal `n acest sens, 
prezentat de doamna consilier  Burlan Filoftia.

~n urma votului au rezultat: 10 voturi „ PENTRU ” - domnul consilier Butc\ Drago[;
  3  voturi „ PENTRU ” - domnul consilier Popa Constantin Tiberiu;
  4 voturi nule

deci a fost ales ca viceprimar al ora[ului Pucioasa domnul consilier Butc\ Drago[.
 Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\ viceprimarul se alege cu majoritatea consilierilor `n func]ie - 9 

voturi. ~n cazul `n care niciunul dintre candida]i nu ob]ine 9 voturi „ PENTRU ”, se organizeaz\ un al doilea tur de 
scrutin [i va fi desemnat câ[tig\tor candidatul care ob]ine cel mai mare num\r de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind reorganizarea  comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local. ”

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\.

Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\ singura modificare este la comisia de urbanism unde prin 
proiectul de hot\râre s-a propus ca domnul consilier Popescu Corneliu Dan s\ fac\ parte din acest\ comisie, `n 
locul doamnei Ana Maria.
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Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

reorganizarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local [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 transformarea  unor posturi 
ocupate de func]ionarii publici din cadrul U.A.T. Ora[ul Pucioasa  care `ndeplinesc condi]iile de promovare `n grad
profesional. ”

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 Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, `n forma prezentat\.

Nu sunt discu]ii.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

transformarea  unor posturi ocupate de func]ionarii publici din cadrul U.A.T. Ora[ul Pucioasa  care `ndeplinesc 
condi]iile de promovare `n grad profesional [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 repartizarea a dou\ locuin]e 
ANL [i anume: ap. nr. 13, bl. B ANL, str. Stadionului [i ap. nr. 2, bl. ANL, str. Rândunelelor, 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.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

repartizarea a dou\ locuin]e ANL [i anume: ap. nr. 13, bl. B ANL, str. Stadionului [i ap. nr. 2, bl. ANL, str. 
Rândunelelor, conform Anexei nr. 1 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind prelungirea declar\rii unei 
locuin]e din fondul ANL, drept  locuin]\  de necesitate [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e doamnei Li]u 
Alina. ”

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.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul ANL, drept  locuin]\  de necesitate [i prelungirea repartiz\rii acestei 
locuin]e doamnei Li]u Alina [i este aprobat cu 15 voturi „ PENTRU ”, 1 consilier a fost absent (domnul consilier 
Bădescu Gheorghe) [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion.

Doamna secretar jr.  Catan\ Elena prezint\ obiec]iuni:

„ OBIEC}IUNI 
la Hot\rârea Consiliului Local nr. 78/25.06.2015

privind: prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul ANL
drept locuin]\ de necesitate [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e

doamnei Li]u Atina 

1. Hot\rârea Consiliului Local nr. 78/25.06.2015 este lipsit\ de temei legal.
Conform prevederilor art. 2, lit. „ e ” din Legea locuin]ei nr. 114/1996, republicat\ - „Locuin]a de 

necesitate este destinat\ caz\rii temporare a persoanelor [i familiilor ale c\ror locuin]e au devenit 
inutilizabile `n urma unor catastrofe naturale sau acidente ale c\ror locuin]e sunt supuse demol\rii `n 
vederea realiz\rii de lucr\ri de utilitate public\, precum [i lucr\rilor de reabilitare ce nu se pot efectua `n 
cl\diri ocupate de locatari”.

Locuin]a care i s-a repartizat doamnei Li]u Atina a fost declarat\ pentru o perioad\ de 12 luni 
locuin]\ de necesitate. 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. 19 din 12.02.2015 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 6 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind scutirea de plata chiriei conform
Legii nr. 114/1996 [i Legii nr.448/2006 pentru suprafa]a locativ\ cu destina]ie de locuin]\ din bl. D1, ap. nr. 17, str.
Rândunelelor, de]inut cu contract de `nchiriere de Rândunic\ Gheorghe.

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.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind cutirea 

de plata chiriei conform Legii nr. 114/1996 [i Legii nr.448/2006 pentru suprafa]a locativ\ cu destina]ie de locuin]\ 
din bl. D1, ap. nr. 17, str. Rândunelelor, de]inut cu contract de `nchiriere de Rândunic\ Gheorghe [i este aprobat cu 
15 voturi „ PENTRU ” [i 2 absen]i (domnul consilier Bădescu Gheorghe [i domnul consilier Mădăran Constantin, 
care sunt afar\)  .

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
cadru privind organizarea [i desf\[urarea licita]iilor publice pentru vânzare, concesionarea [i `nchirierea  locurilor 
apar]inând domeniului privat/public al U. A. T. Ora[ul Pucioasa. ”

Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul comisiei economice prezint\ avizul comisiei economice [i 
anume comisia d\ aviz favorabil proiectului de hot\râre, cu amendamentul urm\tor: modul de organizare al 
licita]iei pentru vânzare s\ fie acela[i ca la `nchirieri (art. 29/art. 29).

Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\ s-a modificat conform poropunerii comisiei economice.
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.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea [i desf\[urarea licita]iilor publice pentru vânzare, 
concesionarea [i `nchirierea  locurilor apar]inând domeniului privat/public al U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i este 
aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i un absent - domnul consilier Bădescu Gheorghe, cu aceast\ modificare.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind modificarea statutului ora[ului 
Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 110/23.10.2003.”

Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul 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\.

Doamna consilier Burlan Filoftia propune s\ se aplece cu mai mult\ aten]ie cei care lucreaz\ la acest statut 
[i „ m\ duc aici, `napoi la programul de dezvoltare durabil\ ” [i s\ se cuprind\ absolut tot ceea ce este necesar.

Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\, acum, se face propunerea de modificare numai a art. 9, restul 
statutului r\mâne nemodificat, urmând ca atunci când se va modifica statutul, s\ se modifice `n `ntregime.

Alte discu]ii nu mai sunt.
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Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
modificarea statutului ora[ului Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 110/23.10.2003 [i este 
aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i 1 absent - domnul consilier Bădescu Gheorghe, care se afl\ afar\ din sal\.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente 
navetei caderelor didactice. ”

Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul 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.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cheltuielilor aferente navetei caderelor didactice [i este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i 1 absent - 
domnul consilier Bădescu Gheorghe, care se afl\ afar\ din sal\.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii 
Regulamentului de aplicare a Ordonan]ei Guvernului nr. 21/2002 privind normele de gospod\rire urban\, pe raza 
U. A. T. Ora[ul Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 134/2012. ”

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\.

 Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ regulamentul arat\ foarte bine, dar `i este team\ c\ va r\mâne 
doar pe hârtie. Poate ar fi bine s\ se fac\ o statistic\, câte amenzi s-au dat c\ nu s-a m\turat, etc. Nu pot s\ cred c\ 
nu s-au aplicat amenzi familiei Iord\nescu pentru vila ne`ngrijit\ de aici, din centru. La fel vorbesc, spune doamna 
consilier Burlan Filoftia de intrarea `n Pucioasa. Au fost cump\rate multe spa]ii de priva]i, sala aceea de la filatur\ 
este ru[inea ora[ului, `l oblig, `i dau amenzi, s\ le `mbrace m\car s\ nu mai fie urâ]enia, sau co[ul de gunoi al 
ora[ului Pucioasa acele cl\diri. I-am spus c\ pe strada pe care urc\ domnul Maier toate ma[inile sunt urcate pe 
trotuar, `n curte nu am nicio vizibilitate. Mai sus de domnul Maier, o familie are 5 autoturisme, toate sunt parcate 
pe trotuar. Trebuiesc aplicate amenzi. Nu se poate astfel, f\r\ amenzi. La [coal\ sunt mul]i câini, plini de râie. Doru
trebuie s\-i ia de pe strad\, dac\ sunt persoane care iubesc câinii, s\-i ia `n curte. Numai cu severitate `n aplicarea 
legilor, lucrurile pot fi puse la pounct.

 Domnul consilier Grosu Gabriel Mihai spune c\ noul viceprimar ar trebui s\ se ocupe de aceast\ problem\ 
a câinilor. La noi sunt câini la etajul III.

Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ sunt vecini pe strad\ care ies la poart\ cu g\leata de ap\ [i de 
mâncare [i le d\ la câini, lucru de neacceptat. Dac\-i iube[te s\-i adopte, nu s\ le dea mâncare pe strad\. Trebuie 
amenda]i s\ nu le mai dea mâncare pe strad\.

Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ trebuie s\ se ia m\suri `n pia]\, pentru c\  observat c\ nu s-
au separat comercian]ii de produc\tori. Ar trebui separa]i, a[a spune legea [i regulamentul aprobat de Consiliul 
Local.

Domnul consilier Mădăran Constantin spune c\ b\ie]ii de la pia]\ s\ verifice.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune s\-i chem\m pe cei de la pia]\ pentru o discu]ie la diverse.
Domnul consilier Pop Aurel, spune c\ `n regulament ar fi trebuit specificate unde ar putea fi amenajate 

locurile de parcare, câte pentru microbuze, câte autobuze, etc.
Legat de obliga]ia persoanelor fizice de a cur\]a trotuarul, care constiutie contraven]ie [i se sanc]ioneaz\ cu 

amend\, - ~ntreab\: ce face SCUP-ul? Noi mai pl\tim [i o tax\ de salubrizare. Pentru ce?  Ori desfiin]\m SCUP-ul, 
ori desfiin]\m taxa de salubrizare, pentru c\ nu pot s\ [i pl\tesc [i s\-mi fac tot eu curat. Sunt plecat la serviciu, 
copii la [coal\, ce fac stau cu ochii pe trotuar ca s\ dau z\pada la o parte ca s\ nu-mi dea amend\?! Pl\tim aceste 
servicii, atunci s\-[i fac\ datoria cei care sunt pl\ti]i!

Nu mai sunt discu]ii.
Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modific\rii Regulamentului de aplicare a Ordonan]ei Guvernului nr. 21/2002 privind normele de 
gospod\rire urban\, pe raza U. A. T. Ora[ul Pucioasa, aprobat prin Hot\rârea Consiliului Local nr. 134/2012 [i este
aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel.

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea anul\rii crean]ei [i 
sc\derii sumei de 173037, 67 lei din eviden]ele contabile ale U. A. T. Ora[ul Pucioasa fa]\ de debitorii - utilizatori 
ai serviciului de salubrizare din ora[ul Pucioasa, persoane fizice [i persoane juridice.”

Domnul consilier Butc\ Drago[ secretarul 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\.
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Domnul consilier Pop Aurel spune c\ `n informarea care s-a f\cut se precizeaz\ c\ salubrizarea a fost 
preluat\ `n anul 2008. Vreau s\ precizez c\ `n anul 2008 a fost instalat primar al ora[ului Pucioasa domnul B\d\u 
D\nu],  spune domnul consilier Pop Aurel. Ce s-a `ntâmplat din anul 2008 [i pân\ acum? de ce domnul primar sau 
persoanele responsabile nu au urm\rit aceast\ activitate?! Venim dup\ 7 ani de zile c\ nu am `ncasat aceast\ sum\ 
de 173037,67 lei? Ce se `ntâmpl\ `ntreab\ domnul consilier Pop Aurel, nu se face nimeni vinovat? S-a transformat 
prim\ria `n cas\ de binefaceri, cine vrea pl\te[te, cine vrea nu pl\te[te?! Ace[ti bani sunt un venit la buget, care ar 
trebui s\ se reflecteze `n activitatea de `nfrumuse]are a ora[ului. Sunt cet\]eni care contribuie la bugetul ora[ului.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu]  spune c\ proiectul de hot\râre, prin referatul anexat, este motivat 
suficient de bine. Mi se pare c\ domnul Pop `n aceast\ ac]iune de „ kamikaze ” nu a `n]eles ce scrie acolo [i nu a 
`n]eles c\ sunt ni[te datori care s-au preluat, serviciul a fost preluat cu un anumit debit, care a fost urm\rit, s-au 
f\cut soma]ii [i titluri executorii, s-au parcurs toate procedurile legale pentru recuperarea lor. Sumele `ncasate 
curent `ndestulau debitele vechi. Aceast\ sum\ este format\ din major\ri, penalit\]i, dobânzi la sumele datorate de 
unele persoane fizice sau juridice. Motivele sunt multe: principalul nu au fost `ncheiate contracte, contracte `n 
sensul c\ nu sunt semnate [i `nsu[ite de c\tre utilizator aceste contracte. S-a mers `n continuare pe o facturare, 
factur\ care de multe ori nu a fost comunicat\ utilizatorului prin forme legale de comunicare [i de aici multe 
probleme: mul]i nu [i-au recunoscut datoria, al]ii prestarea de servicii [i nu se poate face dovada prest\rii. ~n atare 
situa]ie nu avem nicio [ans\ de câ[tig `n fa]a acestor situa]ii. Unii au mai [i pl\tit, dar nu zic c\ nu-mi asum partea 
mea de vin\ pe acest lucru, spune domnul primar  jr. B\d\u D\nu], dar atunci când am luat cuno[tin]\ de situa]ia 
existent\, `mpreun\ cu aparatul de specialitate am f\cut toate demersurile necesare pentru recuperarea lor. La un 
moment dat am desfiin]at, acel serviciu de `ncas\ri pentru c\ pl\team 4 oameni degeaba, pentru c\ nu mai `ncasau 
nimic. Cei 4 au fost angaja]i cu acordul Consiliului Local, din câte `[i aduce aminte.

 Domnul consilier Pop Aurel spune c\ trebuiau urm\rite `ndeaproape aceste `ncas\ri, pentru c\ este mai 
u[or s\ cau]i scuze, acum, dacât s\ `ncasezi banii.

Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea anul\rii crean]ei [i sc\derii sumei de 173037, 67 lei din eviden]ele contabile ale U. A. T. Ora[ul Pucioasa
fa]\ de debitorii - utilizatori ai serviciului de salubrizare din ora[ul Pucioasa, persoane fizice [i persoane juridice [i 
este aprobat cu 16 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop Aurel.

Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\ singura obiec]iune pe care o are legat de acest proiect de 
hot\râre este legat\ de formularea „ anularea ”, deoarece numai instan]a poate s\ anuleze o crean]\, nu Consiliul 
Local.

La ceea ce a spus domnul primar, doamna secretar, spune c\ adaug\ faptul c\ acest proiect de hot\râre se 
refer\ la perioada 2008 - 2012 [i precizeaz\ c\ cel pu]in pentru perioada iunie 2010 - 2012 ar fi o plat\ dubl\, adic\ 
pentru un serviciu prestat se pl\te[te atât tax\ de habitat cât [i tax\ de salubrizare. Atunci, când [i-a `nceput 
activitatea Supercomul, `n Consiliul Local s-a aprobat o hot\râre prin care se `ncasa 20 lei/familie tax\ de 
salubrizare. ~n acela[i timp, se pl\tea la Electrica [i taxa de habitat. ~n anul 2011, Consiliul Local a aprobat o 
hot\râre prin care s-a aprobat taxa de habitat pentru anul 2011 [i prin hot\râre judec\toreasc\, ADI salubrizare a 
luat banii.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ o contrazice pe doamna secretar, `n anul 2010 s-a  aprobat `n  
Consiliul Local o hot\râre prin care se aproba plata serviciilor f\cute conform `ncas\rilor, prin instan]\, având `n 
vedere c\ s-a pl\tit par]ial acea tax\ de habitat, s-a constatat c\ trebuia pl\tit\ integral [i atunci instan]a ne-a obligat 
s\ pl\tim [i cealalt\ diferen]\ pe care noi am [i achitat-o.

{tiu, spune doamna secretar c\ pentru perioada 2008 - 2010, colegii din contabilitate au f\cut adrese la 
Registrul Comer]ului, foarte multe firme sunt radiate, foarte multe persoane fizice sunt decedate, deci acestea 
trebuiesc sc\zute, pentru c\ nu se mai pot `ncasa banii, iar neavând contract nici nu ai cum s\-i ac]ionezi `n 
judecat\.

Obiec]iunea mea, spune doamna secretar jr.  Catan\ Elena, r\mâne pe „ anularea crean]ei ”, care consider 
c\ nu este de competen]a Consiliului Local, instan]a anuleaz\. Urmeaz\ ca Institu]ia Prefectului s\ fac\ controlul de
legalitate [i s\ stabileasc\ dac\ e legal\ sau nu. Mai spune c\, aceste sume de bani, nu fac parte din bugetul local, 
sunt prin[i undeva `n afara bugetului local.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ „ ce po]i face azi, nu l\sa pe mâine, las\ pe poimâine, poate nu mai 
este nevoie. ”

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu]  spune c\ nu poate s\-[i jigneasc\ colegii, pentru c\ acest\ situa]ie se 
datoreaz\ exclusiv acelui atelier care spune - [i dvs., domnule Pop, „ c\ a existat ”, care nu era o persoan\ f\r\ 
personalitate juridic\, dar care avea `ntreaga r\spundere pe aceast\ situa]ie. Dac\ considera]i altceva, `nseamn\ c\ 
face]i „ alba - neagra ” cu noi, spune domnul primar  jr. B\d\u D\nu] [i dup\ cum vede]i contractele acelea sunt 
semnate de prietenul dvs. domnul Sandu.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi [i anume: „ DIVERSE ”
 Doamna secretar jr.  Catan\ Elena prezint\ adresele nr. 4747/09.06.2015, 4748/09.06.2015 [i 

4749/09.06.2015 ale Institu]iei Prefectului - jude]ului Dâmbovi]a, prin care aceast\ institu]ie comunic\ Consiliului 
Local, c\ `n urma exercit\rii controlului de legalitate au fost apreciate ca nelegale: Hot\rârea Consiliului Local 
nr.37/2015 privind aprobarea costurilor aferente oprea]iilor de sterilizare realizate de c\tre medicii concesionari ai 
D. S. V. S. A. Dâmbovi]a [i `ncheierea contractelor de prest\ri servicii.
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-  Hot\rârea Consiliului Local nr. 32/26.03.2015 privind modificarea contractului de servicii de `nchiriere 
utilaje/echipamente cu nr. 17752/25.08.2014 `ncheiat `ntre U. A. T. Ora[ul Pucioasa [i S. C. SCUP S. R. L.;

-  Hot\rârea Consiliului Local nr. 35/26.03.2015 privind prelungirea declar\rii unei locuin]e din fondul 
ANL, drept locuin]\ de necesitate [i prelungirea repartiz\rii acestei locuin]e domnului Chiran Valentin, solicitând 
revocarea lor.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] propune s\ se continue procesul cu Institu]ia Prefectului, urmând ca 
instan]a s\ stabileasc\ dac\ sunt legale sau nu.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ procedura „ recursului gra]ios ” nu mai este reglementat\ de 
actuala legisla]ie.

Doamna Moise Loredana solicit\ locuin]\ la Stadion. Spune c\ locuie[te cu chirie la o persoan\ fizic\  
care-i solicit\ s\ p\r\seasc\ locuin]a. Cererea va r\mâne `n eviden]\, deocamdat\ nu sunt locuin]e libere.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ dore[te s\-i r\spund\ domnului consilier Pop Aurel. Are `n fa]\ o
scrisoare de la SCUP `n care se precizeaz\ faptul c\ nu au contractat niciun `mprumut `n valut\, suma de bani 
sesizat\ de domnului consilier Pop Aurel reprezint\, de fapt, un transfer valutar, pentru c\ nu se puteau face pl\]ile 
`n lei [i atunci am fost nevoi]i s\ schimb\m, deci suma reprezint\ contravaloarea utilajelor din Germania.

A[a cum am explicat, SCUP are asociat unic Consiliul Local [i orice `mprumut trebuie aprobat de Consiliul
Local, mai mult acest `mprumut ar `nsemna datorie public\, care este monitorizat\, aprobat\ de Ministerul 
Finan]elor, chestiunea nesesizat\ de domnul consilier Pop Aurel. Era nevoie de o hot\râre a Consiliului Local 
Pucioasa.

Domnul consilier Pop Aurel spune c\ contravaloarea utilajelor era de 126.000 EURO [i aici este vorba 
despre o sum\ de 513.000 EURO. De ce aceast\ diferen]\?!

Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ ar fi bine s\ fie prezent la [edin]\ cineva de la SCUP.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ cei 126.000 EURO `nseamn\ 513.000 lei, este schimb valutar. ~n 

buget nu poate ap\rea `n EURO.
Domnul consilier Veveriţă Gheorghe Ion ridic\ problema firmelor care lucreaz\ str\zile `n ora[. Pe strada 

Ol\nescu este nevoie s\ fie cur\]ate gurile de canal. Pe str. Radu Cosmin la fel. Apoi, spune c\ directorul de la 
Turist - a cerut [i el spa]iu pentru umbrele `n fa]a propriet\]ii sale [i nu i s-a aprobat, spune c\ trebuie ajutat.

Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ domnul Marinescu are aceast\ aprobare de a folosi contra cost spa]iul
din fa]a propriet\]ii sale. A[a a fost [i anul trecut.

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune c\ a observat c\ co[urile de pe strad\ sunt pline de gunoi.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ sunt oameni care arunc\ gunoaiele la co[urile de pe strad\.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dore[te s\ vorbeasc\ despre raportul Cur]ii de Conturi, având `n 

vedere c\ la [edin]a trecut\ nu a putut vorbi despre acest\ situa]ie. A observat c\ au fost constatate unele nereguli. 
D\ exemplu plata c\tre A. N. S. R. C. - 2471 lei - plat\ nelegal\ a Prim\riei Pucioasa, apar]inând SCUP - plat\ 
nelegal\ c\tre SCUP - 11 291 lei pe lucr\ri neexecutate sau supraevaluate.

Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ tot ceea ce este „ plat\ nelegal\ ”, trebuie recuperat.
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ ce s-ar fi `ntâmplat cu „ pl\]ile nedatorate ” dac\ nu venea Curtea de 

Conturi?!
 Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ `n pia]\ ar trebui s\ existe [i o disciplin\, produc\torii s\ fie 

separa]i de comercian]i, ace[tia din urm\ s\ aib\ cas\ de marcat [i s\ emit\ bon fiscal. Se duc `n partea cealalt\ - a 
produc\torilor [i vând produse pentru care nu au certificat de produc\tor. Are certificat de produc\tor pentru mere, 
iar el acolo vinde: ro[ii, castrave]i, etc.

Domnul Anghel - casier pia]\, spune c\ sunt comercian]i `n pia]\ care de]in mai multe certificate de 
produc\tor.

Domnul consilier Bădescu Gheorghe spune c\ cei care au certificat de produc\tor, ar trebui s\ vând\ numai
produsul pe care-l au trecut pe certificatul de produc\tor.

Domnul primar spune c\ exist\ [i o sesizare c\ unul are certificat de produc\tor pentru r\sad [i vinde [i 
ro[ii. 

 Domnul Geamba[u - inspector ADP spune c\ ei trbuie s\ vând\ ceea ce au trecut pe certificatul de 
produc\tor. S-a f\cut un control [i s-au g\sit [i situa]ii necorespunz\toare. Comercian]ii au case de marcat, spune 
dl. Geamba[u. Nu putem noi verifica dac\ emit bon fiscal. Acesta este atributul Protec]iei Consumatorilor.

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ domnul consilier Pop Aurel a afirmat aici c\ s-au pl\tit „lucr\ri 
neexecutate”, dar aceast\ expresie nu se reg\se[te `n raportul Cur]ii de Conturi. Lucrare neexecutat\ [i pl\tit\ 
`nseamn\ infrac]iune ori Curtea de Conturi nu a g\sit a[a ceva. Restul de material din raportul Cur]ii de Conturi le 
putem discuta. Se lucreaz\ s\ se remedieze toate neconformit\]ile constatate de Curte, multe s-au rezolvat chiar `n 
timpul controlului. Expresia folosit\ este de „ pl\]i nelegale ”. SCUP-ul a lucrat pe ni[te tarife aprobate de Consiliul
Local, care ar fi mai mari decât cele prev\zute de lege. Supraevaluarea s-a f\cut `n rela]ia cu o societate comercial\ 
c\ruia Curtea i-a verificat intr\rile [i i-a obligat s\ restituie sumele de bani (exemplu: caloriferele le-au achizi]ionat 
la 18 lei [i le-a vândut cu 20 lei, se pare c\ au practicat un adaos mai mare decât cel prev\zut de lege). ~n rela]iile cu
SCUP nu este vorba despre o supraevaluare, Consiliul Local a aprobat tarifele. La calculele f\cute la SCUP, am 
venit cu calculele pe redeven]\ [i pe fondul de dezvoltare, pe care nu trebuia s\ le [i pun\ `n calcul, aceste sume 
trebuia s\ le am din profit.
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Sumele de bani, spune domnul primar  jr. B\d\u D\nu], sunt recuperate.
Doamna consilier Burlan Filoftia spune c\ materialele pentru Consiliul Local legate de tarife trebuie puse la

dispozi]ia  Consiliului Local cu mai mult timp `nainte de [edin]\, pentru „ a nu mai c\dea `n abatere ”
~n continuare domnul consilier Pop Aurel d\ exemplu plata nelegal\ c\tre Ilva.
Doamna secretar jr.  Catan\ Elena spune c\ ace[ti bani au fost recupera]i.
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] spune c\ ar fi trebuit observate anumite lucruri.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ dac\ ace[ti bani - folosi]i nelegal - ar fi fost din buzunarul propriu 

sau dintr-o societate personal\, nu s-ar fi f\cut pl\]i cu atâta u[urin]\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
 BURLAN  FILOFTIA

                          
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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