
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

`ncheiat ast\zi 29.10.2015
cu ocazia [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa care a avut loc `n sala de [edin]e

Au participat urm\torii consilieri:
 

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

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

{edin]a a fost deschis\ de secretarul ora[ului Pucioasa doamna jr. Catan\ Elena, care spune c\ [edin]a a fost
convocat\ prin dispozi]ia primarului nr. 1021/18.09.2015, 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 propune suplimentarea  ordinii de zi cu urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotarare privind trecerea mijloacelor fixe apartinand statiei de Epurare Pucioasa din domeniul 
public in domeniul privat al orasului Pucioasa si casarea lor. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de administrare de catre Consiliul Local 
Pucioasa si Consiliul Judetean Dimbovita a obiectivului ”Modernizare strazi oras Pucioasa L = 1,998 km” 

Ordinea de zi cu cele 2 proiecte suplimentare a fost supusa la vot si a fost aprobata cu unanimitate de 
voturi. 

In continuare d-na secretar Catana Elena supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului 
Local al orasului Pucioasa si intreaba daca sunt obiectiuni asupra acestuia.  Dl consilier Popescu spune ca s-a 
consemnat in procesul verbal ca pentru Scoala nr. 4 s-a alocat suma de 4 miliarde lei. 

In procesul verbal s-a consemnat ca contractul cu ILVA costa 4 miliarde si intreaba cand a aprobat 
consiliul local cele 4 miliarde pentru reparatia scolii ?? 

Trebuie sa stim si noi ce face cu acesti bani ?!   Unde este devizul de lucrari - ce lucrari se vor face in 
aceasta scoala, din acesti bani? 

Aspectul cel mai grav este faptul ca aici banii europeni i-am primit pentru extindere . Am fost luni de 
dimineata acolo si m-a umflat plansul cand am vazut cum arata acea scoala . Datorita neglijentei si rea vointa  s-a 
intamplat ce s-a intamplat in acea scoala. Sa reparam ceea ce a-ti stricat dvs. trebuie sa se impute sau sa fiti dat in 
judecata pentru distrugeri de bunuri . 

D-na secretar intreaba daca dl. consilier Pop are obiectiuni asupra procesului verbal. 
Dl. Pop spune sa fie lasat sa vorbeasca, doreste sa dezvolte aceasta problema . 
D-na secretar spune ca obiectiunile pe proces verbal se fac daca s-a consemnat gresit . Ceea ce face dl. 

consilier nu sunt obiectiuni. 
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Dl. consilier Pop spune ca daca aceasta scoala era proprietatea d-lui primar nu se imtampla asa, cum U.E 
ne-a dat bani pentru extindere , iar noi cheltuim bani pentru ceea ce s-a distrus in scoala in loc sa facem alceva cu 
banii. Sute de mii de euro din banii publicii; niciun primar din aceasta tara nu a fost sanctionat pentru abuzurile pe 
care le-a facut . Cetatenii primesc somatii si titluri executorii  ca nu si-au platit darile la primarie, iar dl. primar 
cheltuie sute de mii de euro pe stricaciuni. 

D-na secretar Catana Elena supune la vot procesul verbal cu obiectiunile d-lui Pop si este aprobat de 
Consiliul local cu unanimitate de voturi.

Dl. primar spune ca cea ce spune dl. Pop este altceva, i se va pune la dispozitie o copie dupa hotararea 
consiliului local , iar dl. Pop spune ca solicita devizul de lucrari. 

Dl. Primar Badau Danut spune sa faca cerere in scris pentru deviz. 
Presedintele de sedinta este dl. consilier Gorgon Gheorghe Cosmin.
Se trece la pct. 1 al ordinii de zi si anume ”Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local”.  
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\.
Se trece la discutii. 
La sedinta ordinara a Consiliului Local participa si d-na Ionescu Claudia - director Scoala nr. 4. 
D-na director spune ca a observat ca pe ordinea de zi este un punct important si pentru Scoala nr. 4 si 

anume rectificarea bugetara. La inceputul lunii, pe 6 octombrie si respectiv pe 21 octombrie am depus pentru 
Consiliul Local Pucioasa  2 adrese prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor de pesonal pentru luna octombrie 
pentru personalul Scolii nr.4 cu 5000 lei , deoarece 10 cadre didactice au participat la mobilitati in cadrul unor 
proiecte europene , a trei proiecte europene. Precizeaza ca aceste cadre didactice pleaca in afara cu acordul 
Inspectoratului Scolar Judetean si al Agentiei Nationale care beneficiaza de astfel de proiecte , in locul lor vin alte 
cadre didactice la catedra, primele se afla in concediul de studii care se plateste , iar cele care tin locul trebuiesc 
platite. Nu am stiut in decembrie 2014 si am venit in noiembrie pentru ca noi am depus proiectele in  martie si ne-
au venit rezultatele in mai .Trebuie sa gasim o solutie pentru cei 5000 lei de care avem neaparata nevoie. Am primit
noi, adresa din partea U.A.T. Pucioasa, semnata de d-na Sirboiu Adriana , prin care ni se spune ca la aceasta 
rectificare bugetara nu exista bani pentru solicitarea noastra. 

O alta solicitare pe care am avut-o fata de Consiliul Local se refera la suma de 80.000 de euro , care au ca 
impact final   U.A.T oras Pucioasa . Este vorba despre un proiect european in care de alungul delurarii proiectului 
cca - 2 ani de zile scoala nu primeste decat 80 % din suma , iar ceilalti 20% trebuiesc pusi ca si contributie locala a 
scolii , din fonduri suplimentare , acesti bani vor veni in anul 2017. Acelasi raspuns negativ l-am primit ieri si 
intreb care sunt prioritatile? Precizeaza ca suma necesara de 3000 Euro ar fi un imprumut acordat de Consiliul 
Local , pe care scoala l-ar restitui atunci cand ar primi bani din cadrul proiectului derulat . Mi-ar fi placut sa am un 
raspuns de la dvs. pe care sa-l duc ca raspuns colegilor mei, de ce anume, nu putem beneficia de ajutorul 
Consiliului Local cu privire la acesti bani?! 

Este vorba de 20.000 lei vechi, intreaga suma ce ne-ar fi necesara. Poate imi raspundeti dvs. Am vazut 
cateva finantari in proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetara . 

Dl. consilier Pop spune ca proiectul de hotarare se initiaza de catre primar , in conditiile legii .
Primarul vine cu propunerile, cu cheltuielile aferente , iar noi votam. Asa trec proiectele de hotarare , fara 

sa se analizeze importanta sau prioritatea proiectelor / prioritatilor.
D-na director intreaba daca consilierii locali au vazut notele de fundamentare de la Scoala nr. 4 ? Da sau 

nu? Sa inteleg intreaba d-na director , ca este doar decizia d-lui. primar si trebuie sa ma adresez numai lui?! 
Din anul 2014 s-a facut prima sesizare catre d-na director cu ceea ce se intampla la acea scola. Nu a bagat-o

in seama  dl. primar. Apoi, s-au facut interventii dupa interventii   toate in dosar . Am ramas fara nicio replica 
citind. In urma acestui material m-am deplasat la scoala si nu-mi venea sa cred ce este acolo. Nici la razboiul 
mondial nu s-a distrus, cum s-a distrus acum , aceasta scoala ”. 

Le-am spus si consilierilor  ca nu sunt muncitori acolo, dar nu ne-a bagat in seama  dansul a ”avut alte 
interese ” . Nu scoala nr. 4 , unde sunt 700 de elevi unde sunt cadre didactice , este prioritatea. D-na director a batut
la toate usile si nimeni nu a bagat-o in seama . Daca era aceasta afacere a d-lui primar , daca scoala ar fi fost 
proprietatea personala , nu cred ca ar fi ajuns scoala in stadiul in care este. Sa dam acum cateva sute de euro pentru 
a repara ceea ce altii strica. Problema este ca o sa mai dam 100/150 si ceva de mii de euro pentru a repara ceea ce 
altii strica. Bagam sute de mii de euro in aceasta scoala , desi nu s-a dorit decat o extindere cu bani europeni , nu cu
banii populatiei. Dupa ce ca suntem multi cetateni in Pucioasa , suntem si noi consilieri locali tot cetatenii orasului. 
Mai luati bani de la acesti parinti ? Nu este de ajuns ca acesti parinti se plimba cu copiii prin tot orasul? 

Dl. primar,  spune dl. consilier Pop , are alte prioritati - a investit 340 mil pentru 30 de elevi si pentru 700 
de elevi nu poate investi? Sa vedeti cum aceasta scoala este o privire incredibila ? Dl primar , spune dl. consilier 
Pop, sunt banii comunitatii . Daca vreti bagati din afacerea dvs. bani, nu din banii comunitatii! 

D-na director spune ca stie ca si alte unitati scolare beneficiaza de sprijinul Consiliului Local Pucioasa. Ex: 
Colegiul National N. Titulescu , Scoala nr. 1,  care probabil deja are aprobata suma de 3000 lei pentru plata acestor 
situatii . Raspunsul este nu , nu are aprobare nici scoala nr. 1 . 
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D-na director spune ca poate s-ar gasi bani atat pentru scoala nr. 4 , cat si pentru scoala nr. 1, 3000 lei , 
respectiv 5000 lei; scoala nr. 4 are nevoie de mai multi bani, pentru ca are mai multe mobilitati, daca s-ar face putin
efort. Nu crede ca nu se pot folosi acesti bani , in acest buget local. 

Dl. consilier Pop , spune ca d-na director nu trebuie sa se mire in aceasta scoala niciun primar nu a fost 
sanctionat niciodata pentru prejudiciile pe care le-a adus comunitatii. S-a facut terenuri de fotbal, s-au facut tot felul
de minunatii pe care nu folosesc , in nicio localitate din tara asta nu a fost sanctionat primarul. D-na director 
Ionescu Claudia solicita explicatii de ce sunt cuprinse alte finantari in aceasta rectificare de la buget si nu 
solicitarile noastre?! Trebuie sa stim acest lucru , sa le explic colegilor mei .

Dl. primar spune ca d-na. director a primit o scrisoare cu justificarile  pentru care nu veti primi acesti bani 
la rectificare. 

D-na director spune ca intelege ca aceste solicitari ale scolii nr. 4 nu se gasesc printre prioritatile d-lui. 
primar. 

Dl. primar Badau Danut spune ca nu se poate acorda aceasta suma de bani .  Necesitatea sunt de cca 20 
miliarde de lei vechi . Nu am avut la dispozitie decat 2 miliarde si ceva lei pe care a trebuit sa -i repartizam. D-na. 
director este ordonator secundar de credite si trebuie sa gaseasca solutii. 

Dl. primar spune ca la consiliul de administratie le-a spus ca incearca sa ajute, dar nu s-au gasit sumele de 
bani necesare . La Grupul scolar s-a dat intradevar o suma de bani, dar acestia au facut cerere de anul trecut si au 
fost prinsi in buget . Aceasta suma nu a fost indestulatoare , a venit si anul acesta si a solicitat o suma de bani , dar 
nu i-am mai putut-o da, mai ales ca sunt intirzieri in achitarea sumelor in aceste proiecte pe care le demarati dvs. 
Este o chestiune simpla . Stim ca va nemultumeste pe dvs. Daca gaseam acesti bani  vi-i si dadeam, dar nu i-am 
gasit. Sunt si niste neclaritati in relatia cu Primaria orasului Pucioasa pe aceste situatii, pentru care d-na Sirboiu 
Adriana a solicitat lamuriri, pentru a se lamuri daca poate sau nu sa acorde acesti bani. 

D-na. director insista ca dl. primar sa-i precizeze 3 prioritati pe care le are, de nu au fost trecute solicitarile 
de la scoala nr. 4. Dl. primar spune ca daca se va gasi posibiliati , probabil , vor primi acesti bani anul urmator. 

D-na. director  solicita sa se consemneze cea ce a spus domnul primar. 
D-na. secretar Catana Elena, spune ca este cazul sa ne respectam , este sedinta de consiliul local si nu 

doamna trebuie sa-i spuna ce are de facut . 
Dl. consilier Pop spune ca totusi este conducatorul , directorul unei scoli ? Cum nu poate sa puna o 

intrebare? 
D-na. secretar Catana Elena spune ca, asa, cum se cunoaste, sedintele se inregistreaza si se consemneaza tot

ce se spune. 
Dl. consilier Pop spune ca legat de rectificarea bugetului va pune cateva intrebari : 
- cat costa masina de la PSI?  Ce suma  ne trebuie ? S-a interesat cineva sau prindem asa o suma , la 

intamplare?! Ce an de fabricatie ? Ce facem ? Cumparam fier vechi si o depunem la SCUP ? 
- de ce se mai da suma de 20.000 lei la fantana de la Glodeni , deorece s-a  mai data un miliard ! Care 

fantana? Exista o fantana langa acel monument. Mai facem una acolo si mai dam 20.000 lei pe ea? Ce inseamna 
asta? 

Cine a fost sa vada fantana de acolo ! Ea functioneaza si are apa, spune dl. consilier Pop . 
Dl. consilier Badescu spune ca este cazul sa foloseasca aceiasi unitate de masura  euro, lei, ron. 
Dl. consilier Pop spune ca va tine cont de acest lucru? Intreaba de ce mai dam bani pentru str. Radu 

Cosmin , nu este    Companiei de apa , sa faca aceste reparatii. N-am platit odata? De ce trebuie sa mai platim. Apoi
, spune dl. Pop - retele, canalizare str. Colinei  - 75.000 lei , s-a extins lungimea retelei cu 110 mil, cat a fost inainte
si cat se mai face ?! Aici, este trecuta    suma , nimic altceva. Devize  - la bl. ANL , toata vara nu s-a putut face cat 
a fost timpul frumos, burlane, jgheaburi  tot acum. La punctul reparatii curente cap. 84.02 - covor asfaltic - 130 mii,
suprafata ce urmeaza a fi reparata cca 1200 m . Nu avem un deviz ca sa vad ce se face , cat se face . Pe str. 
Fructelor sunt niste gropi in strada , ramane masina pe strada , in acele gropi. Ce se face acum? Cat se face? 

La   cap. 65.02 - modernizare si reabilitare     scoala nr. 4 150 mii , este cu minus. Sunt bani pe care i-am 
aprobat atunci? Si s-a luat de acolo? 

Dl. primar Badau Danut spune ca banii s-au luat pentru a acoperi celelalte necesitati de buget , vom veni 
anul viitor cu suma necesara pentru amenajarea salii de sport . Acum nu mai era timpul sa mai facem sala de sport 
in timpul acesta, pana la sfarsitul snului. 

D-na. Burlan intreaba cat de urgente sunt planurile cadastrale si cartile funciare pentru Spital, Poate gasim 
aici bani pentru scoala nr. 4 . 

Dl. primar spune ca acestea sunt foarte urgente pentru ca sunt necesare pentru finalizarea proiectelor pe 
care le desfasuram. Altfel stam pe loc . 

D-na consilier Ancuta Adriana spune ca si dansa se gandea la urgenta amenajarii  acestei fantani de la 
Glodeni? Poate s-ar fi putut ca acesti bani sa fie trecuti pentru scoala nr. 4 . 

Dl. primar  spune ca acestia sunt bani de la investitii , nu sunt bani pentru cheltuieli materiale. 
Dl. consilier Popa Constantin Tiberiu spune ca daca raportul explicativ s-ar fi scris concret sumele poate ca 

si discutiile ar fi fost mai putin sau la obiect. De exemplu la investitii in rapotul explicativ se spune reabilitare / 
modernizare sala de sport - 50000lei iar dupa aceea nu se motiveaza pentru ce se iau acesti bani, unde merg bani 
acestia. 
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Apoi intreabari de genul daca i-am dat acum trei luni nu stiam ca e nevoie de bransament? Nu exista nicio 
motivatie la masina de maturat trotuarele , ”este bine” dar nu este nicio explicatie in raportul explicativ. Maturarea 
trotuarelor este extrem de importanta. Nu intelege de ce luam bani dintr-o parte in alta, stiu o sa spuneti ca asta 
inseamna rectificare. La Glodeni , este vorbade o fantana care se face langa cruce, la comisie a venit si dl. Badoiu 
care solicita bani pentru carte - 7.000 lei . In comisie s-a propus sa se ia bani de la fantana si sa-i dam la carte. 

Dl. primar spune ca nu se poate face acest lucru . Trebuie o alta sursa de finantare , acesti bani sunt de la 
investitii si nu se pot duce pe alte lucruri  , cum ar fi cartea , care nu este pe investitii. Incercam sa gasim si solutii. 
Nu putem lua bani de la investitii si sa-i ducem la carte. 

La Glodeni toate lucrarile sunt facute gratuit de Noul Ierusalim . Este un lucru bun ce s-a facut acolo.
Nu mai luam masina de maturat pentru ca nu avem sufiecienti bani pentru a completa urgentele pe care le 

avem. Utilajul cumparat va avea si plug si-l vom folosi pentru a  Utilajul este nou , se fabrica la Cluj. 
Cu cartea o sa vedem ce facem , vom vedea daca se va face rectificarea la nivel national , banii se vor duce 

numai pe investitii. Poate gasim solutii din banii proprii. 
D-na. consilier Burlan spune sa se intervina la scoala nr. 4, pentru ca are nevoie de acesti bani  20% pentru 

proiecte. 
Dl. primar spune ca e vina dumnealui, pentru ca la Consiliul de administratie am promis ca poate incercam 

sa-i ajutam , dar nu am gasit bani. 
D-na Sarboiu Adriana - director executiv spune ca asa cum a solicitat prin adresa , solicita lamuriri. A 

primit si scris si a solicitat si verbal d-nei contabile. 
D-na director spune ca va da situatia solicitata, dar de ieri pana astazi nu a putut face acest lucru. Nu are 

contractele, imediat ce va intra in posesia lor le va comunica. 
Nu va exista nicio lipsa de transparenta in gestionarea acestor fonduri . 
D-na Sarboiu Adriana spune ca nu au fost bani, nu a venit rectificarea de la fondurile europene , am cautat 

bani la noi. 
D-soara . Mircea Daniela spune ca la Colegiul nu s-a cerut niciodata bani pentru echipa de proiect , totul a 

fost pe baza de voluntariat. 
Ajutorul primit de la Primarie a constat in niste deplasari auto, am facut aceasta cerere catre primarie 

inainte de aprobarea bugetului pentru anul urmator , din luna noiembrie . Nu am avut nevoie de rectificari. 
D-na. Sarboiu Adriana spune ca este bine ca aceste sume sa fie solicitate la inceput de an. 
Dl. consilier Grosu Gabriel Mihai spune ca are impresia ca nu s-a inteles . In legatura cu proiectul , sunt 2 

chestii diferite  in momentul in care ai castigat un proiect agentia iti vireaza 80 % din suma , tu ai obligatia sa 
gasesti diferente de 20% , ca sa-i cheltuim pana la finalizarea proiectului , urmand ca agentia sa ti-i trimita intr-o 
anumita perioada de timp . Noi am cerut niste bani pentru a putea sa-i platim pe colegii care suplinesc pe colegii 
care merg la aceste mobilitati . Inspectoratul scolar nu ne-a mai aprobat sa apara 2 persoane ca primesc bani pentru 
acelasi timp . Ex: 2 persoane pentru o saptamana si cel care pleaca si cel care-i tine locul . S-au facut supliniri cu 
persoane de specialitate , de aceea aceste persoane trebuiesc platite , pentru ca astfel nu mai vin . Ni s-a sugerat 
acest lucru de catre Inspectoratul scolar. 

Este vorba de 10 persoane care pleaca o saptamana .
D-na ec. Sarboiu Adriana spune ca nu sunt bani. 
Dl. consilier Grosu spune ca sunt si in sala parinti care au contribuit cu sume de bani pentru aceste 

deplasari - 5000 lei si care trebuie sa-si recupereze bani, conditia e casa agentia ne vireaze cei 20% . 
Cu privire la salarii nu gasim solutii . 
D-na ec. Sarboiu Adriana spune ca va solicita finantelor sa suplimenteze bugetul cu sumelelor, necesare 

platii acestor salarii. 
Pentru scoala nr. 1 trebuiesc 4000 lei , spune dl. Grosu . 
D-na Sarboiu Adriana spune ca sunt foarte multe cheltuieli . 
Dl. primar spune ca pe intreg mandatul a dat bani scolilor . Scoala trebuie adusa la nivelul calitativ cel mai 

bun. 
Va aduc aminte, spune dl. primar, ca v-am luat cheltuieli cu privire la salubrizare, cu privire la SSm, am 

adus sume de bani importante la scoli si tot se mai doreste . Sunt de acord ca mai sunt necesari bani dar nu se poate 
face totul dintr-o data . 

I-am cerut d-nei Sarboiu Adriana sa scoata o evidenta cu toate cheltuielile pe care le facem noi pentru scoli 
si nu mai trec pe la dvs. 

Cu masinile a-ti fost in toata  tara, tot ce s-a putut face am facut si  totusi sunt nemultumiri.
Trebuie sa intelegeti ca sunt reguli bugetare peste care nu se poate trece . Nu avem bani sa platim oamenii 

nostri si dvs. vreti sa platim profesorii suplinitori care inlocuiesc titularii . La primarie lucrez cu 90 de oameni din 
136. Diferenta de atributii o face altii, care nu sunt platiti. La Grup nici acum nu am primit banii. Pe viitor o sa va 
dam bani si sa le faceti dvs. , sa vedem atunci daca este bine sau nu Nu am creat probleme nimanui. 

Dl. consilier Grosu spune ca a cerut 4000 lei , daca se poate bine, daca nu o sa vedem ce facem. 
Dl. presedinte de sedinta supune lo vot  proiectul nr. 1 si este aprobat cu 12 voturi ”pentru” , 4 abtineri si 1 

vot ”impotriva . 
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D-na director Ionescu Claudia spune ca continua jurnalulde proiect la scoala nr.4 si ca de la 14 sempembrie
s-au realizat acoperisul dar nu s-a pus tabla , exista doar o folie de protectie care sa protejeze lucrarile din interior , 
s-au montat ferestrele la mansarda , s-a realizat compartimentarea bai, s-a realizat instalatia electrica. ieri au fost si 
au stabilit cateva chestiuni legate de alegerea gresiei, faiantei, pentru lucrarile din ce este in interior , in afara 
proiectului   peretii in partea deteriorata , curata tencuiala scos calorifere si eliminat lambriul , realizat instalatia 
electrica , fara 2 spatii   . 

Am facut solicitare catre UAT oras Pucioasa, pentru a nu se uita cele 2 spatii scolare . Am fost o mai buna  
comunicare cu scoala , un management al proiectului mai bun. . 

Ii multumesc d-lui viceprimar ca-mi raspunde intotdeauna la telefon . Vizitele de monitorizare din partea 
scolii au scos in evidenta unele lucruri mai putin bune , am sesizat acest lucru la UAT prin adresa scrisa pentru a se 
lua masuri necesare. Eu sper ca lucrurile sa se indrepte. 

Dl. primar Badau Danut spune sa precizeze aici despre ce este vorba. D-na director spune ca de ex: sapa , 
este foarte subtire. 

Dl. primar spune ca este luat in calcul , se stie aceasta problema , inclusiv acoperisul pentru unde ploua , o 
serie intreaga de diferente au fost inventariate si de noi si le corectam pe parcurs. 

Legat de pardoseala , d-na . director Ionescu Claudia , spune ca a discutat in consiliul de administratie si au 
cazut de acord sa ia aceasta pardoseala poliuretanica. Nu au fost de acord cu pardoseala turnata, opteaza pentru cea 
din PVC  care se imbina la cald. Nu stie cat costa , va trebui sa vedem . 

Dl. primar spune ca nu trebuie depasita suma alocata pentru aceasta pardoseala. 
D-na. Ionescu spune ca a fost la scoala si a constat ca exista mucegai sub ea. la imbinari. E ca un linoleum 

care se intoarce si prezinta pericol pentru copii. 
Dl. primar spune ca trebuie sa va hotarati fie parchet, fie pardoseala poliuretanica , si sa spuneti ce doriti. 
D-na. director Ionescu spune ca a pregatit pentru consilieri ceea ce trebuie sa stie. Multumeste pentru ca a 

putut participa la sedinta . 
Se trece la pct. 2 al ordinii de zi si anume. Proiect pentru aprobarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice . 
Comisia economica - aviz favorabil. 
D-na ec. Sarboiu Adriana spune ca profesorii care solicita bani de naveta trebuie sa prezinte scolii 

adeverinta cu costul unui abonament. 
Nu sunt discutii. 
Este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Se trece la pct. 3 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru 

eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol . 
Comisia juridica - aviz favorabil. 
Nu sunt discutii. 
Proiectul 3 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Se trece la pct. 4  al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind repartizarea a 2 locuinte din fondul 

locativ de stat si anume: camera nr. 22 bl. Omnia, str. Fl. Popescu si apartamentul din imobilul nr. 17 , str. Mihai 
Eminescu. 

Comsia juridica - aviz favorabil. 
Comisia sociala - aviz favorabil. 
Nu sunt discutii. 
Proiectul nr.4  este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Se trece la pct. 5 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind cesionarea contractului de inchiriere 

nr. 23944/05.11.2014 pentru camera 83 , bl. 103 , str. Stadionului d-lui CHILAN PETRICA. 
Comisia juridica - aviz favoravil. Comisia sociala - aviz favorabil. 
Proiectul 5 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Se trece la pct. 6 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotararae privind aprobarea sustinerii financiare a 

deplasarii unei delegatii din orasul Pucioasa cu ocazia aniversarii Hramului Orasului Vadul lui Voda. 
Comsia economica - aviz favorabil. 
Comisia sociala - aviz favorabil. 
Dl. Consilier Popa intreaba cine pleaca si de ce nu s-au facut propuneri. 
Dl. primar spune ca se va stabili acum cine pleaca. 
Proiectul nr.6 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Se inscriu pentru deplasare, d-nii consilieri: dl. Grosu, d-na Burlan, Dl. Badescu, dl. Gorgon, viceprimar 

Dragos Butca si soferul. 
Se trece la pct.7 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Pucioasa care sa faca parte din Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Scoala 
Gimnaziala ”Mihai Viteazul” Pucioasa. 

Comisia sociala - aviz favoravil. 
Fiind vorba de persoane trebuie sa se voteze secret. Se fac buletine de vot. 
Se fac propuneri: Dl. Popa o propune  pe D-soara Mircea Daniela Elena . 

5



Se trece la vot. In urma exercitarii votului d-soara Mircea Daniela Elena a obtinut 17 voturi ”pentru ” deci 
este reprezentant  in CEAC al Scolii nr. 1 Pucioasa . 

 La sedinta Consiliului Local participa sora d-nei Gheorghe Mimi care spune ca a primit hartie (somatie) de
la executorul judecatoresc ca va fi evacuata. Nu a platit chiria pentru ca contractul nu este pe numele ei , contractul 
este pe numele soacrei - Gheorghe Mimi . Are 2 copii si nu are ca venit decat alocatia . Unde sa se duca? 

D-na Solomon Lenuta solicita rezolvarea problemei cu Chiran, care a dat-o afara din locuinta . 
Dl. viceprimar Butca Dragos spune ca s-a facut ancheta sociala . Mai departe , trebuie evacuat prin hotarare

judecatoreasca  Chiran. Este o chestiune care dureaza si trebuie sa aiba rabdare. 
D-na Solomon Lenuta solicita repartizarea unei locuinte , va fii evacuata . 
D-na secretar precizeaza ca trebuie respectata lista cu ordinea respectiva. 
Spune ca nu are unde sa stea. 
Cererea va fi analizata in luna februarie. 
D-na Geanta Liliana solicita locuinta pentru baiat. 
D-na secretar spune ca este pe lista pe locul 7, cand se va ajunge la el va primi locuinta. 
D-na Geanta spune ca Duia Mihai detine 2 garsoniere , Duia Lucica e plecata, iar una e pe post de magazie.
D-na Rastoaca Niculina solicita locuinta. Spune ca a fost evacuata si nu are ce sa faca , nu are unde locui. 
Dl. primar spune ca desi evacuata , ea locuieste acolo. Propune Consiliului Local sa i se reinoiasca 

contractul si sa stea acolo. 
Propunerea d-lui. primar este supusa la vot si este aprobata cu unanimitate de voturi. 
Se trece la pct.8 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind aprobare PUZ - construire spatiu 

comercial P+M , amplasament situat in oras Pucioasa , str. Patrana nr.19. 
Comisia economica - aviz favorabil. 
Comsia juridica - aviz favorabil. 
Comisia sociala - aviz favorabil. 
Nu sunt discutii. 
Proiectul 8 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata.
Se trece la pct.9 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de 

detaliu (PUD) -construire cladire birou S+P+E+M cu spatiu comercial la parter, amplasament situat in oras 
Pucioasa , str. Republicii nr. 86. 

Comisia economica - aviz favorabil. 
Comsia de urbanism - aviz favorabil. 
Comisia sociala - aviz favorabil. 
Nu sunt discutii. 
Proiectul 9 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata.
Se trece la pct.10 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Spitalului 

Orasenesc Pucioasa - institutie publica finantata din venituri proprii si subventii. 
Comisia economica - aviz favorabil. 
Proiectul 10 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata.  
Se trece la pct.11 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de 

venituri si cheltuieli aferente anului 2015 al  S.C. SCUP  Pucioasa. 
Comisia juridica - aviz favorabil. 
Comisia economica - aviz favorabil. 
Comsia de urbanism - aviz favorabil. 
Comisia sociala - aviz favorabil. 
Proiectul 11 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata.   
Se trece la pct.12 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind aprobarea Programului orientativ de 

masuri privind activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora 
pe timp de polei si inghet 

Comisia juridica - aviz favorabil. 
Comisia economica - aviz favorabil. 
Comsia de urbanism - aviz favorabil. 
Comisia sociala - aviz favorabil. 
Proiectul 12 este supus la vot si este aprobat cu 15 voturi ”pentru” si 1 vot impotriva dl. Pop - un consilier 

nu a participat la vot (d-soara Iordanescu era afara).   
Dl. Pop spune ca s-au scris 65 de pagini . O astfel de activitate nu ai cum s-o faci cu 40 de oameni . Cred ca

trebuie sa mai angajam la SCUP . 
Se trece la pct.13 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind revocarea HCL. nr. 36/26.03.2015 si

aprobarea utilizarii in cadrul proiectului  Ro- Net a suprafetei de teren de 9 mp situata in oras Pucioasa, cart. 
pucioasa Sat, in incinta fostei scoli de la Pucioasa - Sat. 

Comisia juridica - aviz favorabil. 
Comisia economica - aviz favorabil. 
Comsia de urbanism - aviz favorabil. 
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Comisia sociala - aviz favorabil. 
Proiectul 13 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Se trece la pct.14 (suplimentar): Proiect de hotarare privind trecerea mijloacelor fixe apartinand Statiei de 

Epurare Pucioasa din domeniul Public in domeniul Privat al orasului Pucioasa si casarea lor. 
Comisia juridica - aviz favorabil. 
Comisia economica - aviz favorabil. 
Comsia de urbanism - aviz favorabil. 
Comisia sociala - aviz favorabil. 
Proiectul 14 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Se trece la pct.15 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de 

administrare in comun de catre Consiliul Local Pucioasa si Consiliul Judetean Dambovita obiectivului
” Modernizare strazi oras Pucioasa L=1,998 Km ”

Comisia juridica - aviz favorabil. 
Comisia economica - aviz favorabil. 
Comsia de urbanism - aviz favorabil. 
Dl. Primar spune ca a existat o hotarare cu aceasta asociatie prin care Consiliul Judetean trebuia sa vina cu 

80% si 20 % Consiliul Local. ulterior in Consiliul Judetean s-a luat hotararea sa se mearga pe cote egale 50%-50% 
si nu am fost de acord cu aceasta situatie. 

De la directia de drumuri am aflat ca am ramas cu acelasi procent de 80% , respectiv 20% si ni s-a cerut 
acest acord de colaborare . Aceasta hotarare o vom comunica chiar astazi , pentru a o avea in vedere , pentru a fi 
luata in calcul pentru finantare si sa demaram procedurile de licitatie. Nu am fost de acord cu aceast procent. 50%-
50% , pentru ca noi avem un proiect pe str. Crinului, pe alte strazi. 

Eu sper sa mergem in continuare pe aceasta asociere. Le-am propus Consiliului Judetean sa mergem pe DJ 
710 cu aceste sume si venim si noi cu 20%  - pentru trotuare. 

Dl. Pop spune ca nu vede strazile pe care se face acest lucru. 
Dl. primar spune ca se vor aproba strazile, ulterior. 
Dl. Pop spune ca nu a stiut ca s-a asfaltat pana la Bela . Ce face mutam centrul la Glodeni sau la Bela?!
Proiectul 14 este supus la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi in forma prezentata. 
Dl. Grosu spune ca a venit o adresa de la SCUP pentru deratizare . Mai face deratizarea sau nu cu alta firma

sau facem cu SCUP-ul? 
Dl. primar spune ca se vor face cu SCUP - ul . 
Se trece la ”Diverse”
D-na secretar Catana Elena prezinta plangerea prealabila a S.C. Eurobusiness SRL impotriva HCL nr. 

166/29.09.2015 si a contractului de cesiune a terenului in suprafata de 166 mp si informatia nr. 23106/17.10.2015 a
consilierului juridic Radu Veronica . 

Consilieri locali sunt de acord ca raspunsul catre SC Eurobusiness sa fie cel formulat prin informarea nr. 
23106/17.10.2015 

In continuare , d-na. secretar Catana Elena prezinta plangerea prealabila nr. 22075/28.09.2015 a d-nei. 
Voicu Nicoleta impotriva HCl nr. 96/30.07.2015 privind Regulamentul de inchiriere al terenurilor si spatiilor 
disponibile excedentare din unitatea de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala - administrativa a 
orasului Pucioasa . 

Prin acest regulament , spune ca d-na. secretar , s-a interzis ca in unitatea de invatamant sa se organizeze 
activitatea de after - school  Gradinita nr. 2 a incheiat un contract de inchiriere dupa ce a     hotararea a fost 
aprobata, dar nu a fost comunicata catre ei pentru ca nimeni nu s-a gandit ca ar putea face acest lucru  in gradinita. 
Din pacate la aceasta sedinta nu a participat nici un reprezentant al Consiliului Local , nici reprezentantul 
primarului . Atunci cand am inchiriat spatii, celelalte unitati de invatamant au venit si au solicitat aprobarea 
Consiliului Local pentru a incheia aceste contracte. 

Dl. primar spune ca fiind un act normativ cu caracter general ar trebui sa-l cunoasca. 
Dl. primar Badau Danut propune ca in anul acestasa functioneze si sa plateasca cei 50% din chirie la noi. 
Propunerea este supusa la vot si este aprobata cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier Badescu , legat de cererea Eurobusiness , spune ca nu a votat la aceasta hotarare, Badescu 

Cristina nu este sotia mea. 
D-na. secretar Catana Elena, spune ca deocamdata este o plangere prealabila si atat. 
Dl. consilier Badescu  spune ca au o alta cale de acces . 
Dl. primar spune ca ei nu au mai multe accese si se pune problema ca nu vrem ca au nevoie de concesiune 

de la Consiliul Local. Si-au facut un acces pe domeniul public fara aprobarea Consiliului Local . A inchiriat si si-a 
asumat prin contractul de inchiriere ca va rezolva si problema acceselor. 

D-na Burlan Filoftia legat de spatiile inchiriate s-a stabilit ca 50% se vireaza la bugetul local. Aceste 
venituri bugetare pentru ei ar insemna 7-8 burse, n-ar putea ramane toti bani lor? ! 

D-na secretar Catana Elena  spune ca legea prevede ca 50% obligatoriu intra in bugetul local. 
Dl. Hosszu spune ca aexista si lege si hotararae a Consiliului Local. 
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In continuare d-na. secretar prezinta adresa Institutiei Prefectului Judetului Dimbovita, prin care se aduce la
cunostiinta ca hotararea Consiliului Local privind repartizarea locuintei ANL d-nei. Raceanu Daniela , iar o alta 
adresa se refera la C.N.A.D.N.R.

Intreaba daca sunt de acord ca cea de la Institutia Prefectului, sa fie reprezentata de d-na Radu, respectiv dl.
Bajean, iar cea de la C.N.A.D.N.R. a fost apreciata ca nelegala. Consilierii locali sunt de acord cu propunerea 
facuta. 

La sedinta ordinara a Consiliului Local participa dl. Petre - care a vopsit in parc . Spune ca doreste sa 
termine lucrarea  dar nu mai are fonduri. Multumeste tuturor oamenilor care l-au sustinut : Dl. Pop, D-soara 
Mircea, directorului de la SCUP; spune ca trebuie facut ceva pentru a revitaliza acest oras. 

Vrea mai multa miscare din partea dvs. si a persoanelor pe care le cunoasteti dvs. 
La sfarsitul actiunii doreste sa obtina o autorizatie pentru un spectacol folcloric. Intr-o luna de zile in afara 

de dl. Pop si alte 2 persoane din primarie, nu a venit nimeni. La dl. primar am venit eu si l-am informat . Altcineva 
nu a venit . Ne-a sustinut si d-soara Mircea. 

Ideea este de a termina lucrarile. 
Dl. primar spune ca la un moment dat a aflat ca nu mai lucreaza  si v-am transmis ca urma sa vorbesc cu 

dvs. . V-am sprijinit cu tot ce ati dorit. Pe zona de materiale, va ajutam. Noi va cumparam materialele, dvs. va 
cumparati apa. 

Dl. primar spune ca o sa solicit aprobarea Consiliului Local pentru taierea ramurilor de copaci. Am avut 
toate aprobarile necesare . 

Copacii aveau probleme, nu s-a taiat nimic nelegal. 
Daca lasam parcul neamenajat , lucrarile nu sunt  in regula. O sa plantam altii! Facem sedinta de indata 

pentru plantat arbusti , tot ceea ce este , pentru ca nu fac nimic de capul meu. 
Dl. Pop intreaba daca s-a plantat ceva la Romcif unde au inchiriat?!, 
Dl. primar spune ca este o comisie a consiliului Local si sa-si faca treaba. 
Drept pentru care a incheiat prezentul proces-verbal. 

Pre[edinte de [edin]\,
 GORGON GHEORGHE COSMIN

                          
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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