
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  PUCIOASA

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi 28.12.2006, cu ocazia şedinţei extraordinare 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.Mircea Daniela Elena
  8.Nicolaescu Gheorghe
  9.Păduraru Victor
10.Pop Aurel
11.Popescu Corneliu Dan
12.Stoleru Constantin
13.Teliceanu Floarea
14.Trandafir Dorel Ioan
15.Voicu Mhail
Au lipsit doamna Giurescu Angelica şi doamna Roşu Elena.
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 spune că prin dispoziţia nr.5511/21.12.2006 s-a procedat la 
convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în şedinţă extraordinară pentru data de 
28.12.2006.

Domnul primar prezintă ordinea de zi, formată dintr-un singur punct 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 14.12.2006 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 domnul consilier Stoleru Constantin.

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

Doamna director economic Sârboiu Adriana spune că având în vedere sumele 
alocate din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului de 350 mii lei propune repartizarea 
lor pentru obiecive de investiţii menţionate în H.G. nr. 1804/2006 şi obiective de 
investiţii imperios necesare a fi realizate, astfel:



- reparaţii capitale Şcoala nr.4 Pucioasa – împrejmuire – 50 mii lei;
- traversare pârâu Bizdidel cu conducta de canalizare şi amenajare prag de fund – 

300 mii lei.
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 motivează votul împotrivă prin aceea că nu a fost 
de acord cu realizarea acestei investiţii de către autoritatea locală, ci de S.C. EGOT S.A. 
Pucioasa care are în administrare şi canalizarea oraşului Pucioasa, iar pentru Şcoala nr.4 
consideră că sunt alte priorităţi decât realizarea acestei împrejmuiri.

Domnul primar precizează că banii au fost aprobaţi din fondul de rezervă 
bugetară şi s-a considerat că primind aceşti bani este cel mai bine să se folosească la o 
lucrare publică care este a oraşului şi nu a S.C. Egot S.A. Pucioasa, acesta din urmă fiind 
doar un prestator de servicii.  Suma de 50 mii lei venind cu destinaţie specială pentru 
Şcoala nr.4 şi existând două posibilităţi: fie să se repare acoperişul, pentru care s-a 
constatat că nu există proiectul şi nici suma aferentă pentru înlocuirea acestuia, fie 
împrejmuire Şcoala nr.4.

Domnul viceprimar spune că dacă mai sunt şi alte priorităţi pentru Şcoala nr.4 
sau alte lucrări în derulare să se nominalizeze.

Domnul consilier Păduraru Victor spune că problema gardului a fost trecută pe 
lista de priorităţi acum un an şi jumătate, fiind un lucru bun şi urmând ca lucrările la 
acoperiş care sunt o prioritate să fie efectuate în anul 2007.

Nu mai sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Stoleru Constantin 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 – Giurescu Angelica 
şi Roşu Elena.

Domnul primar apreciază că pentru oraş a fost un an bun ţinând cont de 
potenţialul bugetar pe care l-am avut, de transferurile care s-au primit prin sume 
defalcate sau sume de echilibrare a bugetului local şi speră că anul 2007 să aducă mult 
mai multe realizări oraşului Pucioasa prin atragerea de fonduri structurale, prin realizarea 
de proiecte în conformitate cu strategia de dezvoltare care s-a aprobat pentru perioada 
2006-2013. Totodată, urează tuturor un an plin de bucurii alături de cei dragi, pace şi 
linişte sufletească.

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

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,

   STOLERU CONSTANTIN               

CONTRASEMNEAZĂ,

                             SECRETAR,

          JR. CATANĂ  ELENA




