
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  PUCIOASA

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi 14.12.2006, 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.Diaconescu Mihail
  6.Florescu Ovidiu
  7.Giurescu Angelica
  8.Mircea Daniela Elena
  9.Nicolaescu Gheorghe
10.Păduraru Victor
11.Pop Aurel
12.Popescu Corneliu Dan
13.Roşu Elena
14.Stoleru Constantin
15.Teliceanu Floarea
16.Trandafir Dorel Ioan
17.Voicu Mhail

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 viceprimar Popa 
Tiberiu să prezinte ordinea de zi.

Domnul viceprimar spune că prin dispoziţia nr.5353/08.12.2006 s-a procedat la 
convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în şedinţă ordinară pentru data de 
14.12.2006.

Domnul viceprimar 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 23.11.2006 şi întreabă dacă sunt observaţii la modul în care a fost întocmit 
acesta sau propuneri de modificări.

Observaţii nu sunt, procesul verbal se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Roşu Elena.



Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2006”.

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

Domnul consilier Bădău Dănuţ spune că nu este de acord cu alocarea sumei 130 
mii lei pentru serviciul public pentru continuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii străzi 
având în vedere că nu există o documentaţie tehnico-economică cu privire la obiectivele 
concrete de realizare. De asemenea, nu este de acord cu alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru schimbarea instalaţiei electrice la Liceul Pucioasa tot din aceleaşi motive şi nici cu 
alocarea sumei de 20 mii lei pentru întreţinere şi funcţionare autorităţi publice.

Domnul viceprimar spune că pe strada Crinului s-au făcut nişte lucrări pentru 
utilităţi, s-au făcut plombări în zona Glodeni Vale, pe variantă, str. Olănescu şi în alte 
zone.

Doamna director economc Sârboiu Adriana îi răspunde domnului consilier Bădău 
Dănuţ cu privire la alocarea acestor sume.

Nu mai sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006” şi acesta este aprobat în forma 
prezentată cu 14 voturi pentru, unul împotrivă – Bădău Dănuţ, lipsă – Nicolaescu 
Gheorghe şi Diaconescu Mihail.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii”.

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

Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii” şi acesta este aprobat în forma prezentată cu 14 voturi pentru, unul împotrivă 
– Bădău Dănuţ, lipsă – Nicolaescu Gheorghe şi Diaconescu Mihail.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate de S.C. Egot S.A. Pucioasa 
bugetului local”.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil cu 5 voturi pentru proiectului de hotărâre în forma 
prezentată.

Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre 

privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate de S.C. Egot S.A. Pucioasa 
bugetului local” şi acesta este aprobat în forma prezentată cu 15 voturi pentru, lipsă – 
Nicolaescu Gheorghe şi Diaconescu Mihail.



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
propunerea Consiliului Local al oraşului Pucioasa de acordare a calificativului 
secretarului oraşului Pucioasa – Catană Elena, ca urmare a evaluării performanţelor 
profesionale pentru activitatea desfăşurată în perioada 1 decembrie 2005 – 1 decembrie 
2006”.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei pentru administraţie publică 
locală, prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil cu 5 calificative de 
foarte bine.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil cu 4 calificative de foarte bine şi un calificativ de 
bine.

Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre 

privind propunerea Consiliului Local al oraşului Pucioasa de acordare a calificativului 
secretarului oraşului Pucioasa – Catană Elena, ca urmare a evaluării performanţelor 
profesionale pentru activitatea desfăşurată în perioada 1 decembrie 2005 – 1 decembrie 
2006” şi acesta este aprobat în forma prezentată cu 15  voturi pentru şi unul împotrivă – 
Bădău Dănuţ, lipsă – Diaconescu Mihail.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
vânzarea cotei indivize de 14/250 m.p. – teren aferent spaţiului comercial situat în oraşul 
Pucioasa, str.Republicii, bl.A3, sc.A - parter”.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

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

Domnul Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre 

privind vânzarea cotei indivize de 14/250 m.p. – teren aferent spaţiului comercial situat 
în oraşul Pucioasa, str.Republicii, bl.A3, sc.A - parter” şi acesta este aprobat cu 16 voturi 
pentru, lipsă – Diaconescu Mihail

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a patru loturi teren în suprafaţă de 16,50 
m.p., fiecare situate în Pucioasa, str.Rândunelelor, în spatele blocurilor 1C – 1B (paralel 
cu calea ferată) pentru amplasarea a patru garaje auto”.

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

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

Domnul consilier Pop Aurel spune că în principiu este de acord, dar trebuie să se 
prezinte proiectele acestor garaje.

Domnul viceprimar spune că intenţia a fost de a se face ordine în ceea ce priveşte 



garajele, iar atunci când se va construi se va avea în vedere un tip de garaj, o anumită 
construcţie, cu un anumit aspect care să schimbe imaginea oraşului.

Domnul arhitect Antonescu Viorel prezintă pe planşă tipul de garaj, care poate fi 
din materiale clasice sau poate fi demontabil. În funcţie de zona respectivă, de suprafaţa 
de teren se pot amenaja parcări civilizate, deoarece oraşul suferă din lipsa acestora.

Domnul consilier Pop Aurel precizează că acel teren când se scoate la licitaţie să 
fie deja stabilit materialul din care va fi făcut garajul şi dimensiunea lui, cu proiectul 
complet.

Domnul consilier Florescu Ovidiu spune că ar trebui ca în zona centrală să se 
interzică parcarea maşinilor, cu excepţia celor de la aprovizionare.  

Se propune retragerea proiectului de hotărâre şi punerea lui pe ordinea de zi la 
şedinţa următoare pentru a se reface documentaţia. Propunerea este supusă la vot şi este 
aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
acordul Consiliului Local al oraşului Pucioasa privind înfiinţarea unei structuri 
asociative pentru promovarea de proiecte intercomunitare cu finanţare din fondurile 
structurale europene şi din alte fonduri nerambursabile împreună cu consiliile locale 
Bezdead, Brăneşti, Moţăieni, Vulcana Băi şi Vulcana Pandele”.

Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei pentru protecţie socială, prezintă 
avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma 
prezentată.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

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

Domnul Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre 

privind acordul Consiliului Local al oraşului Pucioasa privind înfiinţarea unei structuri 
asociative pentru promovarea de proiecte intercomunitare cu finanţare din fondurile 
structurale europene şi din alte fonduri nerambursabile împreună cu consiliile locale 
Bezdead, Brăneşti, Moţăieni, Vulcana Băi şi Vulcana Pandele”, acesta fiind aprobat în 
forma prezentată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
validarea suprafeţei de 250 m.p. – teren situat în str.Aleea Zefirului, tarla 97, parcela 
5990, lot 2, pentru Legea nr.15/2003 şi atribuirea acesteia în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală doamnei Oprea Nadia Beatrice”.

Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei sociale, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

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 şi unul împotrivă.



Domnul Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată 
cu 4 voturi pentru şi unul împotrivă.

Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot: ,,Proiectul de hotărâre 

privind validarea suprafeţei de 250 m.p. – teren situat în str.Aleea Zefirului, tarla 97, 
parcela 5990, lot 2, pentru Legea nr.15/2003 şi atribuirea acesteia în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală doamnei Oprea Nadia Beatrice”, acesta fiind aprobat 
în forma prezentată cu 16 voturi pentru şi unul împotrivă – Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi anume: „Diverse”:

În legătură cu proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 266 m.p., 
teren situat în Pucioasa, str.Liniştii nr.76 doamna secretar Catană Elena spune că de la 
hotărâre lipseşte raportul de evaluare a terenului – ori se face raport de evaluare, raport 
ce va fi însuşit de către Consiliul Local, ori se scoate prin licitaţie fără a mai fi necesar 
acest raport.

Domnul consilier Diaconescu Cezar spune că se crează un precedent pentru unul 
care a încălcat legea.

Domnul consilier Păduraru Victor vinovaţi pentru această situaţie sunt cei care au 
făcut proiectul, au emis autorizaţia, adică cei de la urbanism.

Domnul consilier Diaconescu Cezar spune că nu a avut în clar limitele hotarului, 
ceea ce înseamnă că nu e de bună credinţă.

Doamna secretar Catană Elena precizează că buna credinţă se prezumă.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 

şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu modificarea preţului de la 
20 euro/m.p. la 7 euro/m.p., aşa cum s-a aprobat familiei vecine.

Doamna preşedinte de şedinţă Roşu Elena supune la vot proiectul de hotărâre cu 
precizarea de a se întocmi raportul de evaluare a terenului, acesta fiind aprobat cu 16 
voturi pentru şi unul împotrivă – Diaconescu Cezar.

Domnul viceprimar dă citire cererii venite din partea S.C. Maragusto S.R.L. – 
având în vedere faptul că din activitatea pe care au promovat-o nu se acopereau nici 
cheltuielile de întreţinere ale magazinului şi faptul că locuitorii oraşului Pucioasa şi-au 
exprimat în mod repetat dorinţa de a se înfiinţa din nou magazinul de pescărie, doreşte 
schimbarea profilului magazinului.

Domnul consilier Diaconescu Cezar spune că firma odată cu această schimbare 
va trebui să facă nişte investiţii şi noi va trebui să le suportăm din bugetul local, ceea ce 
nu este corect şi trebuie să se prevadă fără compensare, fără a suporta Primăria 
cheltuielile.

Domnul consilier Popescu Dan Corneliu întreabă cât durează săpăturile din oraş, 
mai ales că vin sărbătorile de iarnă.

Domnul viceprimar îi răspunde că o săptămână, aceasta făcându-se pentru a se 
renunţa la reţeaua aeriană. S-a făcut un pas foarte important pentru reabilitarea 



subsolurilor la cele două blocuri Sarmis I şi Sarmis II şi se va finaliza într-o săptămână şi 
canalizarea între cele două blocuri. De asemenea, s-a terminat parcarea de la Delia 
pentru o fluidizare mai bună.

Domnul consilier Bădău Dănuţ ridică o problemă în legătură cu departajarea 
celor care au fost înscrişi la A.N.L., faptul că nu au fost respectate criteriile prevăzute în 
lege, şi anume diferenţa dintre pregătirea profesională prin studii medii sau profesionale. 
Cei cu pregătire profesională au fost încadraţi  la studii generale. 

Domnul viceprimar spune că a primit o solicitare adresată Consiliului Local de 
către Asociaţia Sportivă Viitorul Pucioasa pentru a închiria stadionul de fotbal Dumitru 
Tica Popescu pentru antrenamentele şi competiţiile oficiale pe care echipa le are de 
disputat în perioada 01.01.2007 – 01.09.2007, deoarece stadionul lor se află în reparaţii.

Domnul consilier Păduraru Victor spune că dacă există cineva care vrea să facă 
sport, este foarte bine.

Domnul consilier Diaconescu Cezar este de părere că trebuie respinsă şi discutată 
în ianuarie, şi nu acum pe ultima sută de metri. Pentru pregătiri în niciun caz, nu este de 
acord pentru că se strică terenul, pentru meciuri, poate. Acest teren fiind folosit de către 
două echipe, se va distruge. Cine va suporta toate cheltuielile pentru reparaţii şi pentru 
întreţinere?!

Domnul viceprimar cere numai un acord de principiu, urmând a intra în şedinţa 
următoare. Trebuie încurajaţi cei care vor să facă sport.

Domnul consilier Stoleru Constantin îşi dă demisia de la echipa Pas Pucioasa şi 
cere să se consemneze acest lucru.

Au loc o serie de discuţii contradictorii.
Nu se dă niciun acord.

Doamna secretar Catană Elena precizează că mai există o plângere în legătură cu 
hotărârea Consiliului Local nr.56 din 27 iunie 2006 cu privire la aprobarea planului 
urbanistic de detaliu pentru amenajare hală aseptică care a fost atacată de către 
Asociaţia pentru Civism Edilitar şi este necesar Consiliul Local să-şi desemneze persoana 
care va reprezenta interesele instituţiei în instanţă în acest dosar. Se precizează că a mai 
fost un termen, în care Consiliul Local a fost reprezentat de către domnul avocat Adrian 
Chiţescu şi întreabă dacă sunt de acord ca tot domnul Chiţescu să reprezinte interesele în 
continuare sau propun pe altcineva. Se decide ca acesta să rămână în continuare pentru a 
apăra interesele Consiliului Local şi se aprobă cu 16 voturi pentru şi unul împotrivă – 
Bădău Dănuţ. 

Discuţii nu mai sunt.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

            PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,

   ROŞU ELENA               

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,



JR. CATANĂ  ELENA


