
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  PUCIOASA

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi 27.06.2006, 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. Giurescu Angelica
7. Mircea Daniela Elena
8. Nicolaescu Gheorghe
9. Păduraru Victor
10. Popescu Corneliu Dan
11. Roşu Elena
12. Stoleru Constantin
13. Teliceanu Floarea
14. Trandafir Dorel Ioan
15. Voicu Mhail

Au fost absenţi domnii consilieri Pop Aurel şi Florescu Ovidiu.
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.1311/15.06.2006 s-a 
procedat la convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în şedinţă ordinară pentru 
data de 27.06.2006.

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 25.05.2006 şi întreabă dacă sunt observaţii la modul în care a fost întocmit 
acesta sau propuneri de modificări.

Domnul consilier Păduraru Victor spune că la pct.3 denumirea să fie bisericuţă 
sau capelă. Se fac discuţii pe marginea denumirii. Alte observaţii nu mai sunt şi se 
hotărăşte să se înlocuiască cu denumirea de capelă.

Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Giurescu Angelica.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
transformarea a două posturi vacante din cadrul serviciului public – Atelier prestări 



servicii pentru comunitate”.
Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei pentru protecţie socială, prezintă 

avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil, dar cu o adaugire, şi anume să se 
completeze fişa postului cu atribuţiile respective. Domnul primar este de acord.

Domnul Chiran Marcel, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul comisiei, şi 
anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, 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.

Nu mai sunt alte discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot ,, Proiectul de 

hotărâre privind transformarea a două posturi vacante din cadrul serviciului public – 
Atelier prestări servicii pentru comunitate” şi acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi (14 voturi, doamna consilier Roşu Elena nu era în sală).

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
acordarea drepturilor de care beneficiază voluntarul în cadrul serviciului voluntar 
pentru Situaţii de urgenţă al oraşului Pucioasa”.

Domnul consilier Chiran Marcel, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier Păduraru Victor ridică o problema , şi anume, la „pct.j” ce se 
înţelege prin „scutirea de la plata impozitului pentru fiecare voluntar a terenului, 
imobilului sau a autoturismului”, adică voluntarul va alege una dintre cele trei sau în loc 
de „sau” este „şi”. Domnul Năstase spune că unul poate să aibă maşină, altul nu. 
Doamna secretar zice că să se facă scutirea numai pe perioada în care sunt situaţii de 
urgenţă. Domnul primar propune că scutirea să se facă în luna în care are loc 
evenimentul, deoarece dacă nu este stimulativ nu participă nimeni. Se fac o serie de 
discuţii asupra termenilor şi asupra perioadei de scutire şi în final se ajunge ca scutirea să 
se facă în luna în care se produce evenimentul, iar pct.j va avea urmatoarea 
formulare:„scutirea de la plata impozitului pentru fiecare voluntar a terenului, imobilului 
şi a autoturismului în luna cand se produce evenimentul”.

Nu mai sunt alte discuţii. 
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază voluntarul în cadrul serviciului 
voluntar pentru Situaţii de urgenţă al oraşului Pucioasa” cu modificarea propusă şi acesta 
este aprobat cu unanimitate de voturi (14 voturi, doamna consilier Roşu Elena nu era în 
sală).

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2006”.

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

Domnul primar spune că sunt necesare unele precizări, deoarece răspunsul 



domnului Hosszu nu i-a satisfăcut pe toţi consilierii, precizări pe care le şi dă. Domnul 
Diaconescu Mihai spune că ar fi bine să se pună la dispoziţie proiectele să ne ajute să 
cheltuim banii rapid, deoarece sunt multe localităţi care au primit bani şi nu au proiecte 
pentru a cheltui banii. Domnul primar precizează că pentru a nu exista nici o suspiciune, 
consilierii care doresc pot să participe la şedinţele comisiilor de licitaţie.

Nu mai sunt alte discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006” şi acesta este aprobat cu 14 
voturi pentru şi un vot împotrivă – Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea P.U.D. – extindere şi etajare clădire pentru brutărie, comerţ, alimentaţie 
publică, locuinţă – str.1 Decembrie 1918 nr.14”.

Domnul consilier 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 o abţinere - domnul Bădău Dănuţ 

Domnul consilier Boboc Cezar, preşedintele comisiei de urbanism, prezintă 
avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma 
prezentată cu 2 abţineri.

Nu mai sunt alte discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere şi etajare clădire pentru brutărie, comerţ, 
alimentaţie publică, locuinţă – str.1 Decembrie 1918, nr.14” şi acesta este aprobat cu 13 
voturi pentru şi 2 abţineri – Trandafir Dorel Ioan şi Bădău Dănuţ.

Domnul primar mai face precizarea că o data cu acest proiect se intra în 
legalitate.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobare P.U.D. – remodelare funcţională şi etajare pensiune turistică – Bulevardul 
Gării”.

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

Domnul consilier 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 Giurescu Angelica supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea P.U.D. – remodelare funcţională şi etajare pensiune turistică – 
Bulevardul Gării” 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 
aprobare P.U.D. – practicare gol de uşă Pucioasa, str. Aleea Ardealului, bl.D4”.

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



cu 5 voturi pentru.
Domnul consilier 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 Giurescu Angelica supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobare P.U.D. – practicare gol de uşă Pucioasa, str. Aleea Ardealului, 
bl.D4”, 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 Studiului de Fezabilitate reabilitare termică şi modernizare grupuri sanitare 
şcoala generală nr.1 şi reabilitare termică şi modernizare grupuri sanitare şi extindere 
clădire şcoala generală nr.4”.

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

Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate reabilitare termică şi modernizare 
grupuri sanitare şcoala generală nr.1 şi reabilitare termică şi modernizare grupuri sanitare 
şi extindere clădire şcoala generală nr.4”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi în 
forma prezentată.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind darea 
în folosinţă gratuită către S.C. ROMTELECOM S.A. a suprafeţei de 6 m.p. în vederea 
instalării unui container cu echipament necesar pentru centrala telefonică digitală”.

Domnul consilier Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul 
comisiei şi anume: comisia dă aviz favorabil cu 5 voturi proiectului de hotărâre în forma 
prezentată, însă cu plată, adică conform cererii pe care a făcut-o ROMTELECOM, taxa 
de concesionare pe m.p., precum şi modul de achitare a acesteia vor fi comunicate de 
către Primărie.

Domnul Păduraru spune că această confuzie este creată de raportul întocmit de 
domnul Hosszu unde se propune aprobarea dării în folosinţă gratuită pe perioada 
existenţei construcţiei, iar în cererea formulată de către ROMTELECOM se precizează 
că să îi sprijinim în obţinerea concesionării unei suprafeţe de teren de 6 m.p. necesară 
instalării platformei containerului aferent echipamentului pe o perioadă de 49 ani, de la 
data încheierii contractului. Deci, ei recunosc că trebuie să plătească pentru această 
suprafaţă, chiar dacă este mică, face parte din domeniul public, mai ales că ne ţin cu 
promisiunea acestei centrale digitale de 8 ani de zile.

Domnul Păduraru este de părere să se refacă hotărârea cu plată pe 49 ani şi să 
rămână să se discute cât pe m.p. pe lună sau pe an.

Domnul Hosszu răspunde că, aşa cum prevede art.126 din Legea nr.215, pentru 
utilitate publică se poate da teren în folosinţă gratuită. Fiind 6 m.p. şi la 20, 30 euro pe 
m.p., cum prevede legea, pe 25 de ani ar veni cam 2 euro pe an, nici costurile nu s-ar 
acoperi. Aceasta a fost motivaţia. 



Domnul consilier Bădău Dănuţ spune că preţul pe care vrem să-l cerem este 
minimal, putem cere mult mai mult. 

Domnul Hosszu precizează că preţul este preţul pieţei. 
Domnul primar spune că în orice situaţie legea trebuie respectată şi propune 

retragerea proiectului de hotărâre şi punerea lui pe ordinea de zi la şedinţa următoare 
pentru a se discuta mai profund. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate şi proiect pentru construcţie gard la şcolile generale 
nr.3, nr.4 şi nr.5”.

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

Domnul Păduraru spune că fezabil înseamnă ceea ce se poate face, ceea ce 
posibil, iar în această situaţie să ceri un studiu de fezabilitate pentru un gard care există şi 
trebuie doar reparat nu este normal.

Domnul primar afirmă că cineva trebuie să spună care este valoarea lui.
Domnul Păduraru spune că s-a hotărat la „diverse” acum 3 luni de zile ca să se 

facă o semiparcare prin micşorarea trotuarului la şcoala nr.3.
Domnul primar precizează că prin acest studiu de fezabilitate pe care-l facem se 

va realiza şi acest lucru.
Alte discuţii nu mai sunt.
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi proiect pentru construcţie 
gard la şcolile generale nr.3, nr.4 şi nr.5”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
cu modificarea propusă.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea listei cu obiective ce se vor finanţa din tragerea din 2006 din împrumutul 
contractat de Primăria Oraşului Pucioasa de la Banca Comercială Română”.

Domnul Păduraru, preşedintele comisiei pentru protecţie socială, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil, dar cere ca pentru terenul de joacă de la 
Filatură să fie responsabilizaţi cetăţenii din zona respectivă.

Se fac discuţii cu privire la amenajarea unui loc de joacă în capătul străzii Avram 
Iancu şi în zona Grădiniţei nr.3.

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 un vot împotrivă - domnul Bădău Dănuţ. 

Domnul Chiran Marcel prezintă avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz 
favorabil.

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

Au loc discutii cu privire la alimentarea cu apă în cartierul Bela, iar domnul 
primar precizează că va fi prima lucrare de alimentare cu apă din tot oraşul.

Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: „Proiectul de 



hotărâre privind aprobarea listei cu obiective ce se vor finanţa din tragerea din 2006 din 
împrumutul contractat de Primăria Oraşului Pucioasa de la Banca Comercială Română”, 
acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru şi un vot împotrivă - Bădău Dănuţ (domnul 
consilier Păduraru nu era în sală).

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
aprobare P.U.D. – construcţie spaţii de depozitare şi birouri”.

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

Domnul consilier Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia este împotrivă cu 5 voturi, motivat de faptul că nu a primit 
suficiente informaţii cu privire la destinaţia depozitului şi datorită termenilor greşit 
folosiţi, şi anume „septic” în loc de „aseptic”, precizand că nu i se pare corect să se facă 
un depozit de microbi în mijlocul oraşului. 

Domnul primar spune că a fost o greşeală de scriere.
Domnul Bădău Dănuţ mai are de adăugat şi faptul că acest teren a fost al liceului 

şi nu se ştie cum a ajuns din domeniul public al oraşului în domeniul privat. 
Doamna secretar Catană Elena precizează că acest teren a făcut obiectul Legii 

nr.18/1991 şi i-a fost reconstituit numitului Alexandrescu C. Ion care l-a vândut lui 
Florin Sârbu în baza hotărârii Comisiei Judeţene care l-a validat la contestaţie pe anexa 
20 – teren intravilan aflat în administrarea Primăriei.

Domnul primar precizează că acest depozit foloseşte societăţii Monte Bianco, 
care potrivit normelor are obligaţia să depoziteze toată hârtia igienică într-un depozit 
aseptic în afara incintei. S-au găsit aceşti investitori care să facă acest lucru, dacă nu 
aceştia vor pleca de aici . Domnul primar spune că nu este cazul să descurajăm pe cei 
care au investit peste 5 milioane de euro la Pucioasa.

Domnul Diaconescu Mihai spune că trebuia să se înceapă lucrarea numai după ce 
aveau documentele şi ca atare să se aplice amendă pentru că au construit fără autorizaţie. 

Domnul primar este de acord cu aplicarea sancţiunii şi adresează o invitaţie 
domnului consilier Bădău să poftească să reglementeze situaţia conflictului cu domnia 
sa.

Domnul Bădău acceptă, spunând că toţi trebuie să se încadreze în lege.
Domnul Diaconescu Dragomir spune că pentru aceste documente greşit 

întocmite cineva trebuie să suporte consecinţele.
Domnul primar este de acord.
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind aprobare P.U.D. – construcţie spaţii de depozitare şi birouri”, acesta 
fiind aprobat cu corecturile de rigoare pe întreaga documentaţie, şi anume „aseptic” în 
loc de „septic”, cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă - Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea tarifelor la serviciile publice de apă şi canalizare”.

Prezintă domnul Predescu Dan, director la S.C. EGOT S.A. Pucioasa, care spune 
că datorită observaţiilor făcute de către Autoritatea Naţională în ultimele 6 luni s-au 
realizat pierderi, care se datoresc în mare parte faptului că nu s-a mai corelat tariful cu 



cheltuielile. Pierderile au fost între 60 de milioane şi 80 de milioane lunar. Sunt peste 2 
ani de cand nu s-au modificat preţurile. Această creştere aduce un echilibru între 
cheltuieli şi venituri. Autoritatea Naţională a dat aviz favorabil acestei creşteri, urmand a 
se aproba şi în consiliul local.

Domnul Bădău Dănuţ spune că la Glodeni Vale apa nu se plăteşte, iar gunoiul se 
ia în Glodeni numai la 10 case.

Doamna Giurescu Angelica întreabă cu cat creşte preţul la un consum mediu pe 
familie.

Domnul Predescu spune că avizul autorităţii este de la 1,14 lei la 1,47 lei fără 
T.V.A (17.500 lei cu T.V.A./lună).

Domnul Păduraru, preşedintele comisiei pentru protecţie socială, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil.

Domnul Diaconescu Dragomir ridică 3 probleme: - să se publice întai în 
Buletinul Local; - este de părere ca data aplicării să fie 01.07.2006; - de ce preţul 
canalizării creşte în acelaşi timp cu preţul apei.

Domnul Predescu răspunde că pentru canalizare datorită faptului că nu s-au pus 
la punct anumite instalaţii şi staţia de epurare lasă de dorit au fost amendaţi cu 25 
milioane lei, bani care trebuie băgaţi pe cheltuieli, ca şi capacele de canalizare care se 
fură, intervenţiile pentru reparazii sau alte probleme.

Domnul Bădău întreabă ce pierderi se înregistrează.
Domnul Predescu spune că în ultimele 6 luni pierderile se situează la 70 

milioane/lună.
Domnul Nicolaescu întreabă cum stau cu încasările.
Domnul Predescu răspunde că în ultimul an şi jumătate încasările au fost de peste 

100% (cu restanţe).
Doamna preşedinte de şedinţă Giurescu Angelica supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciile publice de apă şi canalizare”, acesta fiind 
aprobat cu unanimitate cu amendamentul propus de publicare în Buletinul Local şi de 
intrarea în vigoare cu data de 01.07.2006.

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi anume: „Diverse”:
Domnul consilier Păduraru adresează o întrebare domnului Iugulescu de ce nu 

pune în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la readucerea pieţei la starea 
prevăzută în regulament – aspectul meselor amplasate în piaţă. Domnul Păduraru spune 
că i s-a pus în vedere domnului Iugulescu această problemă de cel puţin doua ori în două 
luni diferite, drept pentru care cere sancţionarea acestuia.

Domnul primar răspunde că se va verifica şi se va da un răspuns. 
Doamna consilier Teliceanu adresează o întrebare domnului consilier Bădău cu 

privire la articolul denigrator la adresa consiliului local publicat în ziarul din data de 
01.06.2006 în ce priveşte demolarea monumentului, problemă care nu s-a pus în şedinţa 
consiliului local, discuţiile purtându-se despre gard, şi cum a putut să semneze un astfel 
de articol ?!

Domnul Bădău nu ştie dacă este obligat de a da un răspuns doamnei consilier, 
dar cere să i se arate unde scrie acest lucru, să i se arate pe text.

Doamna Teliceanu răspunde că această publicaţie nu o are la dumneaei acum, dar 



toată lumea a citit acest articol şi se ştie despre ce este vorba.
Domnul Păduraru spune că nu este numai declaraţia martorilor, ci şi a preotului 

care a instigat cetăţenii cu privire la demolarea acestui monument. I s-a cerut o explicaţie 
preotului, iar acesta a răspuns că aşa a citit în ziar.

Doamna Teliceanu spune că articolul se numea „salvaţi monumentul”, articol pe 
care şi-l aminteşte foarte bine.

Domnul viceprimar spune că se ştie despre acest lucru, ziarul circulând în oraş cu 
zeci de semnături.

Domnul Bădău nu recunoaşte acest lucru, spune că nu s-a scris de demolarea 
monumentului.

Domnul viceprimar spune că doamna Mavrodin a făcut afirmaţia în virtutea 
faptului că scrisoarea a fost trimisă cu acele semnături.

Domnul primar spune că este jenantă atmosfera instaurată aici şi atitudinea luată 
de toţi colegii. Spune că totul a fost organizat, dat fiind faptul că problema nu s-a pus în 
consiliul local, ci a fost ridicată de către preot într-o zi de sărbătoare, aceasta este 
concluzia la care trebuie să se ajungă.

Domnul Trandafir îi spune domnului Bădău că foloseşte aceste publicaţii pentru a 
induce în rândul opiniei publice o idee falsă, o minciună.

Domnul Bădău spune că nu mai ascultă, nu mai discută, vrea să se aducă ziarul 
pentru o analiză clară. Domnul Bădău afirmă că în ceea ce priveşte construirea 
magazinului Minimax Discount are căteva dubii.

Domnul primar precizează că în şedinţa de consiliu de data viitoare se va aproba 
P.U.G.-ul şi nu vor fi prea multe puncte pe ordinea de zi.

Domnul Diaconescu Mihai propune ca pe str. Stadionului să nu mai circule 
tirurile, fiindcă au dărâmat şi casele.

Domnul primar spune că se vor monta gratuit camere de luat vederi de la intrare 
până la ieşirea din oraş. Din amenzile care se obţin 70% vor fi venit al Consiliului Local 
şi 30% venit al firmei care le montează.

Domnul Nicolaescu Gheorghe ridică o problemă cu privire la aspectul circulaţiei 
animalelor în zonele limitrofe ale oraşului.

Domnul primar răspunde că în proiectul de hotărâre pe care l-au retras se 
reglementa tocmai acest lucru.

Doamna consilier Mircea Daniela adresează o rugaminte domnilor consilieri 
pentru a contribui dacă doresc cu orice sumă pentru elevul Alexandru Sinca care a 
câştigat o bursă în SUA.

Alte discuţii nu mai sunt.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,



     GIURESCU  ANGELICA 

         
CONTRASEMNEAZĂ,

                   
SECRETAR,

 JR. CATANĂ  ELENA


