
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  PUCIOASA

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi 23.11.2006, 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 primar Mircea 
Simion să prezinte ordinea de zi.

Domnul primar Mircea Simion spune că prin dispoziţia nr.5207/16.11.2006 s-a 
procedat la convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în şedinţă ordinară pentru 
data de 23.11.2006.

Domnul primar spune că înainte de a prezenta ordinea de zi trebuie să anunţe că 
delegaţia oraşului Vadul lui Vodă se află în drum spre oraşul Pucioasa pentru a participa 
la ceremonia de semnare a acordului de  înfrăţire a celor două oraşe.

Domnul primar 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 28.09.2006 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 Popescu Dan Corneliu.
Domnul consilier Chiran Marcel are o rugăminte cu privire la şedinţa din luna 

august 2006 ca şi contabil a cerut pentru Grădiniţa 1 aprobarea unei sume de 7.000 lei 
RON pentru procurare de mobilier în vederea luării a două clase cu program „step by 
step” şi care impune un anumit mobilier. A fost aprobat în capitolul Cheltuieli de capital, 
dar ulterior confecţionând acest mobilier a constatat că cel mai scump dintre elemente 
este de 3.000.000 lei şi că este mult mai uşor ca să fie trecut la capitolul Obiecte de 
inventar şi înregistrarea hotărârii Consiliului Local cu privire la acest aspect ca fiind 
aprobată pentru luna octombrie. Rugămintea este pentru a nu pierde aceşti bani, care au 
fost aprobaţi, să se aprobe trecerea de la capitolul Investiţii la capitolul Obiecte de 
inventar. Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu  supune la vot propunerea 
domnului consilier Chiran Marcel şi este aprobată cu 16 voturi pentru şi unul împotrivă – 
Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2007”.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre modificat cu amendamentul 
ca pentru persoanele juridice impozitele şi taxele locale să rămână la nivelul anului 2006.

Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei pentru protecţie socială, prezintă 
avizul comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, dar cu 
amendamentul ca în luna decembrie 2006 să se acorde nişte facilităţi pentru persoanele 
cu venituri reduse, în special pentru pensionari.

Domnul consilier Pop Aurel spune că în comisie s-a pus problema impozitării 
activelor care au fost reevaluate şi a activelor nereevaluate. Trebuie să ţinem cont de 
faptul că anul 2007 este un an greu pentru întreaga societate românească, dar în special 
pentru societăţile comerciale, dar dacă mai punem şi impozite suplimentare va duce la 
imposibilitatea acestor societăţi comerciale să funcţioneze, adică falimentarea lor.

Domnul consilier Diaconescu Mihail spune că a înţeles că această majorare de 
7,5% se aplică la valoarea de impozitare, dar apoi s-a spus că se aplică la valoarea 
impozitului pe clădire. Deci, această valoare de 7,5 nu se aplică la valoarea de impozitare 
a clădirii. Un 3,5 ar fi suficient.

Domnul Primar spune că în acest caz al diminuării ce face administraţia publică 
locală, de unde asigură banii pentru creşterile pe care le are la gaze, la energie, la apă, la 
tot ce înseamnă servicii pentru primărie şi pentru instituţiile care aparţin de bugetul 
local?! S-au scutit 105 familii de la plata impozitului, dar pentru aceste societăţi 
comerciale nu crede că este o sumă zdrobitoare. Vor fi nişte facilităţi şi pentru societăţile 
comerciale odată cu intrarea în Uniunea Europeană.

Doamna ec.Solomon Gabriela ia cuvântul pentru a explica mai bine situaţia 
impozitării.

Domnul consilier Bădău Dănuţ spune că autorităţile au tendinţa de a mări taxele 
şi impozitele pentru a avea de unde cheltui bani. Este de părere să se degreveze 
societăţile comerciale de anumite cheltuieli suplimentare.

Domnul consilier Diaconescu Dragomir Cezar este de părere că bine să-i 
stimuleze pe cei care plătesc anticipat impozitul, mai ales că acum sunt doar 2 tranşe de 



plată.
Doamna Solomon Gabriela spune că există o reducere de 10% pentru cei care 

plătesc până la data de 31 martie a fiecărui an. 
Nu mai sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2007” şi acesta este 
aprobat în forma prezentată cu 15 voturi pentru şi 2 împotrivă – Bădău Dănuţ şi 
Diaconescu Mihail .

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea unei compensări de mică valoare între S.C. EGOT S.A. Pucioasa şi Primăria 
oraşului Pucioasa”.

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

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea unei compensări de mică valoare între S.C. EGOT S.A. 
Pucioasa şi Primăria oraşului Pucioasa” şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi în 
forma prezentată.

Se trece la punctul 3 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 primar precizează că pe str.Crinului s-a înlocuit o conductă de apă şi s-a 
schimbat întreaga reţea de gaze cu bani din bugetul local, cu credite ale Atelierului şi va 
mai veni încă o rectificare. De asemenea sunt bani şi de la Distrigaz, care contribuie la 
repararea străzii. Era cea mai rea stradă din oraşul Pucioasa şi necesita aceste reparaţii.

Domnul Diaconescu Mihail face precizarea că toate săpăturile pe acea stradă s-au 
făcut gratuit de către dumnealui.

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006” şi acesta este aprobat în forma 
prezentată cu 16 voturi pentru şi unul împotrivă – Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţiii”.

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.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu 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 16  voturi pentru şi unul 



împotrivă – Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea ordinei de repartizare a cererilor de locuinţe şi locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii”.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia se abţine de la a da un aviz, urmând a se dezbate în şedinţa 
Consiliului Local.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia nu dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, având în vedere că nu au 
fost analizate cererile de către comisia aprobată de consiliul local, existând dubii la o 
serie de solicitanţi.

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

Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei sociale, spune că nu a avut timpul 
necesar pentru a verifica punctajul fiecăruia şi că este corect ca cel care nu primeşte girul 
comisiei, să urce celălalt din rezervă. 

Domnul primar precizează că ţinând cont de normele pe care le-a transmis 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nu este posibil să se favorizeze 
unul în detrimentul altuia. Răspunderea pentru stabilirea calcului nu este nici a comisiei, 
nici a unui consilier, ci al compartimentului care a evaluat fiecare cerere în parte, 
răspunzător fiind funcţionarul public.

Domnul consilier Diaconescu Mihail spune că 15% din cei de la Filatură sunt 
plecaţi în străinătate şi au contracte de subînchiriere şi nu a verificat nimeni.

Domnul viceprimar spune că este o situaţie foarte serioasă şi dacă se amână 
proiectul, aceşti oameni nu se mai pot muta de sărbători în ele. Dosarele au fost puse la 
dispoziţia comisiei pentru verificare. Tot acest punctaj acordat este pură matematică, aşa 
prevede legea. Solicitantul trebuie să demonstreze că ce a pus la dosar atunci este 
adevărat prin documentele pe care le deţine.

Domnul conslier Păduraru Victor spune că a cerut dosarele cu cel puţin două luni 
în urmă pentru a avea timp să le studieze.

Domnul consilier Chiran Marcel spune că procedura este stabilită de lege, dar 
trebuie trecută şi prin consiliul local. 

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea ordinei de repartizare a cererilor de locuinţe şi locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii” şi acesta este aprobat cu propunerea de a fi revizuite 
actele la data repartizării cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri – Giurescu Angelica, 
Diaconescu Mihail şi Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui contract privind condiţiile de exercitare a dreptului de acces al 
ROMTELECOM S.A. pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local al 
oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa”.

Domnul ing.Hosszu Mihail dă citire unui extras din O.U.G.nr.79/2002 privind 



cadrul general de reglementare a comunicaţiilor.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 

comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil, cu menţiunea că la contract trebuie aduse 
unele modificări, deoarece clauzele actuale sunt numai în favoarea Romtelecom.

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, dar cu un singur comentariu 
faptul că în documentaţie nu scrie unde anume este situat terenul pe care se amplasează 
centrala digitală.

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

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract privind condiţiile de exercitare a 
dreptului de acces al ROMTELECOM S.A. pe domeniul public aflat în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa” şi acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
scoaterea la licitaţie în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de 45 m.p., situat în 
Pucioasa, str. C.Olănescu nr.33”.

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, prezintă avizul 
comisiei, şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în cazul în care s-a 
refăcut planul cadastral în conformitate cu discuţiile care s-au purtat în şedinţa comisiei.

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, spune că trebuie 
prevăzut un trotuar. Au fost trei propuneri, trebuie să se aleagă una dintre ele. 

Nu mai sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de 45 
m.p., situat în Pucioasa, str. C.Olănescu nr.33”, acesta fiind aprobat cu 36 m.p. în linie 
dreaptă cu 13 voturi pentru, o abţinere – Giurescu Angelica, unul împotrivă – Bădău 
Dănuţ, lipsă – Trandafir Dorel şi Păduraru Victor.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
vânzarea cotei indivize de 33/238 m.p. – teren aferent spaţiului comercial situat în oraşul 
Pucioasa, str.Republicii, bl.A3, sc.B, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 



hotărâre privind vânzarea cotei indivize de 33/238 m.p. – teren aferent spaţiului 
comercial situat în oraşul Pucioasa, str.Republicii, bl.A3, sc.B, parter”, acesta fiind 
aprobat în forma prezentată cu 15 voturi pentru, lipsă – Trandafir Dorel şi Păduraru 
Victor.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Asistenţă Socială şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială”.

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

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Asistenţă Socială şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială”, 
acesta fiind aprobat în forma prezentată cu 15 voturi pentru, lipsă – Trandafir Dorel şi 
Păduraru Victor.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
acceptarea donaţiei suprafeţei de 7500 m.p. teren pădure”.

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

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind acceptarea donaţiei suprafeţei de 7500 m.p. teren pădure”, acesta fiind 
aprobat în forma prezentată cu 15 voturi pentru, lipsă – Trandafir Dorel şi Păduraru 
Victor.

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
obligativitatea agenţilor economici de amenajare şi pavazare cu elemente luminoase şi 
de decor a tuturor vitrinelor şi faţadelor spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii, 
aflate în zonele centrale şi cele de interes turistic din oraşul Pucioasa cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă”.

Domnul Păduraru Victor, preşedintele comisiei sociale, prezintă avizul comisiei, 
şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre, dar cu completarea acestei 
hotărâri cu extinderea obligaţiei şi la instituţiile publice.

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 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.
Domnul viceprimar spune că pe viitor ar trebui premiată cea mai frumos decorată 

instituţie pentru a-i stimula.
Nu mai sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Popescu Dan Corneliu supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind obligativitatea agenţilor economici de amenajare şi pavazare cu 
elemente luminoase şi de decor a tuturor vitrinelor şi faţadelor spaţiilor comerciale şi de 
prestări de servicii, aflate în zonele centrale şi cele de interes turistic din oraşul Pucioasa 
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă”, acesta fiind aprobat cu amendamentul propus cu 16 
voturi pentru şi unul împotrivă – Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi anume: „Diverse”:
Domnul primar prezintă delegaţia din Republica Moldova condusă de către 

primarul acestei localităţi – domnul Iurie Onofriciuc. Scopul acestei vizite este semnarea 
acordului de înfrăţire între oraşul Pucioasa şi oraşul Vadul lui Vodă. 

Are loc ceremonia de semnare a acordului de înfrăţire a celor două oraşe – 
„înfrăţire între fraţi”.

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

            PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,

  POPESCU DAN CORNELIU     

CONTRASEMNEAZĂ,

                             SECRETAR,

JR. CATANĂ  ELENA


