
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  PUCIOASA

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi 24.08.2006, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Pucioasa, ce s-a desfăşurat în sala de şedinţe şi la care au participat următorii 
consilieri:

  1.Boboc Cezar
  2.Bădău Dănuţ
  3.Chiran Marcel
  4.Diaconescu Dragomir Cezar Ion 
  5.Giurescu Angelica
  6.Florescu Ovidiu
  7.Mircea Daniela Elena
  8.Nicolaescu Gheorghe
  9.Păduraru Victor
10.Pop Aurel
11.Popescu Corneliu Dan
12.Roşu Elena
13.Stoleru Constantin
14.Teliceanu Floarea
15.Trandafir Dorel Ioan
16.Voicu Mhail

A fost absent domnul consilier Diaconescu Mihail.
Secretarul oraşului Pucioasa - d-na Catană Elena - spune că din consultarea 

condicii de prezenţă reiese că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru 
desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local şi-l roagă pe domnul primar Mircea 
Simion să prezinte ordinea de zi.

Domnul primar Mircea Simion spune că prin dispoziţia nr.1600/18.08.2006 s-a 
procedat la convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în şedinţă ordinară pentru 
data de 24.08.2006.

Prezintă ordinea de zi şi aceasta este supusă la vot, fiind aprobată cu unanimitate 
de voturi în forma prezentată.

Apoi supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 
data de 27.07.2006 şi întreabă dacă sunt observaţii la modul în care a fost întocmit 
acesta sau propuneri de modificări.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că la pct.1 să se verifice dacă în 
cuvântul domniei sale a folosit expresia “dacă aceste restricţii sunt mai restrictive în zona 
istorică şi mai laxe în rest”, deoarece este un pleonasm şi dacă este greşit să se rectifice 
cu expresia „dacă aceste condiţii sunt mai restrictive”. Alte observaţii nu mai sunt, 



procesul verbal se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Nicolaescu Gheorghe.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
conferirea titlului de cetăţean de onoare”.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei pentru administraţie publică 
locală, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul Păduraru, preşedintele comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, 
sport, turism, protecţie socială, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz 
favorabil.

Domnul Păduraru spune că trebuie să facă unele precizări, şi anume conform 
art.2 s-a inversat ordinea în care trebuie acordat acest titlu, în sensul că ar trebui să aibă 
prioritate fiii oraşului Pucioasa care s-au afirmat în creşterea prestigiului localităţii. În 
concluzie, art.2 trebuie reformulat, prioritate având cetăţenii oraşului Pucioasa.

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot ,, Proiectul de 

hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare” şi acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi cu modificările propuse.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Protocolului de înfrăţire între oraşul Pucioasa – România şi oraşul Alcazar 
de San Juan – Regatul Spaniei”

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei pentru administraţie publică 
locală, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul Păduraru, preşedintele comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, 
sport, turism, protecţie socială, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz 
favorabil.

Domnul consilier Păduraru Victor întreabă de ce nu se fac înfrăţiri şi cu localităţi 
mai apropiate de graniţa României.

Domnul primar răspunde că iniţiativa a fost a primarului oraşului Alcazar de San 
Juan, iar dacă vor veni şi alte oferte din alte părţi le va accepta. De exemplu, există acum 
de la Ministerul Administraţiei şi Internelor o scrisoare a primarului oraşului Vadul lui 
Vodă din Republica Moldova şi poate că ne vom înfrăţi şi cu acesta.

Nu  mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Protocolului de înfrăţire între oraşul Pucioasa – România şi 
oraşul Alcazar de San Juan – Regatul Spaniei” şi acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
transformarea unor posturi de natură contractuală în funcţii publice”.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei pentru administraţie publică 
locală, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil.



Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind transformarea unor posturi de natură contractuală în funcţii publice” şi 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
utilizarea unor sume din fondul de rulment pentru realizarea unor obiective de investiţii 
de interes local”.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată cu 3 
voturi pentru şi un vot împotrivă – domnul Bădău Dănuţ.

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot : ,,Proiectul de 

hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de rulment pentru realizarea unor 
obiective de investiţii de interes local” şi acesta este aprobat cu 15 voturi pentru şi un 
vot împotrivă – domnul Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local şi rectificarea bugetului activităţilor finanţate din subvenţii şi 
venituri proprii”.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată cu 4 
voturi pentru.

Domnul Păduraru Victor întreabă care este stadiul studiilor de fezabilitate 
referitoare la reabilitarea încălzirii anexelor de la sala de sport a Liceului teoretic 
„Nicolae Titulescu”.

Cu referire la aceeaşi problemă ridicată de domnul consilier Păduraru, domişoara 
Mircea Daniela spune că banii pentru reabilitare vor veni de la Guvern, dar trebuie făcut 
un studiu pentru a se cunoaşte câţi bani să se aloce.

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: ,,Proiect de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local şi rectificarea bugetului activităţilor finanţate 
din subvenţii şi venituri proprii” şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi în forma 
prezentată.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea casării unor obiective fixe aflate în administrarea Serviciului public – Atelier 
prestări servicii pentru comunitate”.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată cu 4 
voturi pentru.

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea casării unor obiective fixe aflate în administrarea Serviciului 
public – Atelier prestări servicii pentru comunitate”, acesta fiind aprobat cu unanimitate 



de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea P.U.Z. pentru introducerea unui teren din extravilan în intravilanul 
localităţii”.

Domnul consilier Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă 
avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru introducerea unui teren din extravilan în 
intravilanul localităţii”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: ,,Plângerea prealabilă împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr.56/27.06.2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de 
detaliu pentru construirea Hală de depozitare (a)septică, str.Nuferilor nr.2”.

Prezintă plângerea domnul consilier Bădău Dănuţ.
Domnul consilier Florescu Ovidiu spune că toată confuzia pleacă de la acea 

greşeală care a fost luată în discuţie la vremea respectivă, şi anume în legătură cu 
termenii „aseptic” şi „septic”, iar proiectul de hotărâre s-a aprobat la acea dată în şedinţa 
consiliului local cu rectificarea termenului “septic” în „aseptic”.

Domnul Diaconescu Dragomir îl întreabă pe domnul Bădău dacă aceşti cetăţeni 
care au semnat sunt vecini cu domnia sa şi cum de au venit să i se adreseze?

Domnul Trandafir Dorel Ioan spune că este o dovadă de rea credinţă din partea 
colegului Bădău Dănuţ, cu atât mai mult cu cât această problemă s-a discutat şi s-a 
aprobat în consiliul local.

Domnul Păduraru Victor o întreabă pe domnişoara director Mircea Daniela dacă 
în patrimoniul şcolii a avut acest teren pe care se va construi hala?

Domnişoara Mircea Daniela răspunde că nu ştie al cui este acest teren, dar nu 
este al şcolii, cel puţin de când este în funcţia de director.

Domnul consilier Stoleru Constantin îl întreabă pe domnul Bădău Dănuţ dacă se 
scria termenul aseptic aceşti cetăţeni mai semnau?

Doamna Teliceanu Floarea îl întreabă pe domnul Bădău dacă le-a citit acestor 
cetăţeni hotărărea de consiliu aşa cum este?

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: ,,Plângerea 

prealabilă prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.56/27.06.2006 
prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de detaliu pentru construirea Hală de depozitare 
(a)septică, str.Nuferilor nr.2”, aceasta fiind respinsă cu 15 voturi contra şi unul pentru – 
domnul Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
aprobare P.U.Z. pentru introducerea unui teren din extravilan în intravilanul localităţii 
în vederea construirii unei locuinţe de vacanţă – pct.Marta, cartier Miculeşti, oraş 
Pucioasa”.

Domnul consilier Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă 



avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.
Domnul consilier Diaconescu Dragomir întreabă dacă acest cetăţean din 

Bucureşti care a făcut cererea este proprietarul? I se răspunde că da, cererea este venită 
din partea proprietarului.

Domnul consilier Bădău Dănuţ consideră că nu s-au respectat prevederile Legii 
nr.350 modificată prin care se spune că documentaţia de urbanism nu se mai modifică 1 
an de zile.

Nu mai sunt alte discuţii.
Doamnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind aprobare P.U.Z. pentru introducerea unui teren din extravilan în 
intravilanul localităţii în vederea construirii unei locuinţe de vacanţă – pct.Marta, cartier 
Miculeşti, oraş Pucioasa”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
prezentată.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
vânzarea suprafeţei de 4266 m.p., teren situat în Pucioasa, str.Patrana nr.11”.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil cu 4 voturi pentru.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul consilier Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă 
avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul consilier Bădău Dănuţ spune că suprapunând suprafeţele de teren a ieşit 
o diferenţă de 5000 de m.p.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan îl întreabă pe domnul Florin Sîrbu dacă 
poate ajuta la continuarea lucrărilor de consolidare şi de renovare a împrejmuirii cel puţin 
la faţada de la str.Patrana şi poate şi pe o latură sau două pe interior, dat fiind faptul că 
acest teren a aparţinut spitalului cu ani în urmă.

Domnul Florin Sîrbu răspunzându-i domnului Trandafir că va ajuta în această 
problemă.

Domnul consilier Păduraru Victor îi adresează o întrebare domnului Florin Sîrbu, 
şi anume dacă poate face un minicrematoriu, deoarece malurile râulor Bizdidel şi 
Ialomiţa sunt pline de astfel de deşeuri, ţinând cont că pe acest teren a fost un crematoriu 
pentru produsele rezultate din spital.

Domnul Trandafir Dorel Ioan îi răspunde că provenienţa acestor materiale 
sanitare sigur nu este de la spital, deoarece sistemul de reciclare este urmărit de către 
Sanepid  (Inspecţia Sanitară de Stat). Toate seringile din spital se ard, se supraveghează 
arderea lor, iar predarea lor se face pe bază de proces-verbal, totul fiind în atenţia celor 
de la Inspecţia Sanitară de Stat. Tampoanele, tifoanele, pansamentele sunt depozitate la 
un crematoriu al spitalului şi apoi arse. Cu siguranţă nu au cum să ajungă din curtea 
spitalului în albia râului.

Doamna Giurescu Angelica spune că terenul trebuie scos la licitaţie, deoarece ne 
aflăm într-o eroare, fiindcă proprietarul clădirii nu mai este S.C. Oberon, ci o altă 
societate care se numeşte Tarabostes.



Domnul Florin Sîrbu spune că a pregătit câteva materiale pentru a lua la 
cunoştinţă consilierii, acesta împărţindu-le fiecărui consilier, pentru a se elucida aceste 
confuzii.

Doamna secretar Catană Elena precizează că tot proiectul trebuie să se refacă. 
Domnul primar propune retragerea proiectului de hotărâre şi punerea lui pe 

ordinea de zi la şedinţa următoare pentru refacerea proiectului. 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
rectificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Pucioasa nr.18/23.02.2006 privind 
scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 6159,00 m.p. situat în 
extravilanul localităţii Pucioasa, în zona carierei de gips, malul drept al râului Ialomiţa, 
identificat prin Tarla 112, parcela 9548”.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, spune că nu s-a luat nici 
o hotărâre, pentru a se merge la faţa locului, deoarece se obturează drumul de acces cu 
această măsurătoare, nefiind în concordanţă cu P.U.G.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul consilier Păduraru Victor spune că cei care vor reanaliza trebuie să aibă 
în vedere măsurătoarea (o eroare de comunicare a măsurătorii), perspectiva de dezvoltare 
(drumul de căruţe), pentru că după ce va avea loc vânzarea va trebui ca noi să cumpărăm 
pentru refacerea drumului.

Doamna secretar Catană Elena precizează că trebuie refăcută schiţa.
Domnul consilier Pop Aurel este de acord cu domnul Păduraru Victor.
Domnul Stoleru spune că ar trebui să se facă o revedere a zonei pentru a se ţine 

cont de conducta de apă principală pe zona respectivă.
Domnul consilier Păduraru îi răspunde că această conductă este în extrema 

dreaptă, în afara terenului.
Se propune retragerea proiectului de hotărâre şi punerea lui pe ordinea de zi la 

şedinţa următoare pentru refacerea cadastrului şi a amplasamentului.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi anume „Proiect de hotărâre privind 
darea în folosinţă gratuită pe durata executării construcţiei sălii de sport de Tip A a 
terenului aferent acesteia către Compania Naţională de Investiţii Locuinţe”.

Domnul Stoleru precizează că tip A înseamnă cu tribună, sală cu 150 de locuri, 
cu vestiare.

Domnul Bădău Dănuţ spune că nu a fost de acord niciodată cu amplasamentul 
acestei săli.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată cu 3 
voturi pentru şi unul impotrivă – Bădău Dănuţ.

Nu mai sunt alte discuţii.
Doamnul preşedinte de şedinţă Nicolaescu Gheorghe supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata executării construcţiei sălii de sport 
de Tip A a terenului aferent acesteia către Compania Naţională de Investiţii Locuinţe”, 
acesta fiind aprobat cu 15 voturi pentru şi unul contra – Bădău Dănuţ.



Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi anume: „Diverse”:

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul celor care doresc să pună întrebări.
Domnul primar spune că în perioada 1-3 septembrie au loc Serbările Băilor 

Pucioasa, existând şi o ceremonie de depunere de coroane la monumentul eroilor din 
parcul unde se desfăşoară această sărbătoare, rugămintea fiind de a participa la această 
ceremonie, iar partidele politice să depună coroane de flori.  

Domnul primar mai precizează că s-a mai introdus o acţiune în contencios 
administrativ a domnului Bădău Dănuţ pentru proiectul de amenajare intersecţie acces 
magazin Minimax Discount.   S-a cerut revocarea autorizaţiei de construire a acestui 
magazin şi probabil o parte din consilieri vor fi chemaţi în instanţă.

Domnul Păduraru supune atenţiei 4 puncte şi anume: - aducerea unei cabine 
ecologice în parc, - discuţii cu privire la atribuţiile administratorului parcului, deoarece 
nu-şi îndeplineşte sarcinile, - un raport al Poliţiei Comunitare privind parcarea în dreptul 
teresei “Copacabana”, - analizarea punctajelor privind darea în folosinţă a locuinţelor 
A.N.L.

Domnul primar răspunde că se va pune în funcţiune actualul W.C. cu nişte 
amenajări care se vor face, deoarece W.C.-ul ecologic presupune să avem la nivelul 
oraşului o maşină specială care să vidanjeze aproape săptămânal şi acest lucru nu este 
posibil la nivelul nostru. În ceea ce priveşte repartizarea locuinţelor se face numai prin 
punctaj în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în legătură cu activitatea Poliţiei 
Comunitare nu este deloc mulţumit şi va trebui să ia nişte măsuri. Cei doi administratori 
ai parcului despre care a vorbit domnul Păduraru şi-au dat demisia şi urmează a se angaja 
alte persoane făcându-se o selecţie mai riguroasă.

Domnul Trandafir spune că în legătură cu această parcare despre care a vorbit 
domnul Păduraru trebuie să se rezolve problema cu Poliţia Rutieră, pentru că un lucru 
foarte periculos care se petrece mai nou în oraş este întrecerea cu maşini care se 
desfăşoară mai ales noaptea.

Domnul primar răspunde că a avut trei convorbiri şi o deplasare la Târgovişte în 
legătură cu haosul existent în circulaţia autoturismelor din oraşul Pucioasa şi probabil în 
momentul în care intră în vigoare noul cod rutier şi când cel care încalcă legea va fi 
sancţionat prin puncte, iar la 15 puncte ţi se ridică permisul, atunci vor deveni mai 
sensibili la măsura asta.

Domnul Florescu Ovidiu ridică 4 probleme şi anume: – să se blindeze conducta 
cea veche din str.Stadionului, deoarece dacă se începe turnarea asfaltului şi a trotuarelor, 
în condiţiile existente vom avea exfolieri, – în ceea ce priveşte alimentarea cu apă a 
locatarilor blocului 103 tot timpul sunt scurgeri de apă, să se încerce să se bage în 
canalizarea blocului acea apă care se scurge, – cum este prevăzută canalizarea, deoarece 
de 2 sau de 3 ori toată deversarea a ajuns în strada principală, – dacă este prevăzută 
asfaltarea străzii.

Domnul primar răspunde că acea canalizare de la blocurile A.N.L. de pe 



str.Stadionului este separată de celelalte, iar în legătură cu asfaltarea străzii este 
prevăzută. 

Alte discuţii nu mai sunt.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,

   NICOLAESCU GHEORGHE 

         

CONTRASEMNEAZĂ,

                 SECRETAR,

 JR. CATANĂ  ELENA


