
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  PUCIOASA

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi 28.09.2006, 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.Florescu Ovidiu
  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.1767/22.09.2006 s-a 
procedat la convocarea Consiliului Local al oraşului Pucioasa în şedinţă ordinară pentru 
data de 28.09.2006.

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 24.08.2006 şi întreabă dacă sunt observaţii la modul în care a fost întocmit 
acesta sau propuneri de modificări.

Domnul consilier Păduraru Victor spune că, în legătură cu proiectul cu privire la 
vânzarea terenului către Beneton care a fost retras, s-a hotărât să fie o distanţă de 12-16 
m pentru drum, iar aceasta nu apare în procesul verbal şi nici în noul proiect de hotărâre, 
drumul rămânând la 8 m. Alte observaţii nu mai sunt, procesul verbal se supune la vot şi 



se aprobă cu unanimitate de voturi.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Păduraru Victor.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2006 şi rectificarea bugetului activităţilor finanţate 
din venituri propri şi subvenţii de la bugetul local”.

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

Domnul consilier Bădău Dănuţ spune că este de acord numai în parte, 
argumentându-şi decizia. 

Domnul primar dă curs unei scrisori venită din partea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor cu nr.3466 din data de 30.06.2006 adresată Consiliilor Judeţene, 
Prefecturilor şi Consiliior Locale cu privire la fondul de solidaritate al Uniunii Europene 
şi realizarea unor lucrări urgente în vederea refacerii infrastructurii afectate de inundaţiile 
din perioada aprilie-mai 2005 şi iulie-august 2005 şi cele din primăvara anului 2006. 
Infrastructura a trebuit refăcută, datorită stării de urgenţă, dar fără a se primi aceşti bani. 
Sumele alocate pe anul 2006 au fost folosite justificativ, avănd la bază documentele 
necesare, situaţia de lucrări fiind prezentată de către domnul primar.

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot ,,Proiectul de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006 şi rectificarea bugetului 
activităţilor finanţate din venituri propri şi subvenţii de la bugetul local” şi acesta este 
aprobat cu 16 voturi pentru şi un vot împotrivă – domnul Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
vânzarea suprafeţei de 4266 m.p., teren situat în oraşul Pucioasa, str.Patrana nr.11.”

Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei pentru administraţie publică 
locală, 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.

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

Domnul consilier Diaconescu Mihail s-a documentat cu privire la legalitatea 
înstrăinării terenului şi este de acord, revenind asupra votului,  avizul fiind favorabil cu 5 
voturi pentru.

Domnul Păduraru Victor spune că preţul din hotărâre este de 8,36 euro / m.p, 
noua propunere fiind de 12 euro / m.p.

Domnul viceprimar spune că propunerea a fost pe acest preţ după raportul de 
evaluare. Este clar că zona este de o perspectivă foarte mare. Pe concesionare vom 
încasa în 20 ani suma de 25.000 euro, iar dacă îl vindem luăm la momentul acesta suma 
de 40.000 euro. Trebuie bine analizat acest fapt şi încurajaţi oamenii de afaceri.

Domnul consilier Pop Aurel spune că domnul Florin Sârbu a plătit o sumă de 
160.000.000 lei pentru acest teren pe concesiune şi este de acord cu suma din raportul de 



evaluare.
Domnul consilier Diaconescu Mihail spune că el cunoaşte faptul că domnul 

Florin Sârbu are datorie încă în valoare de 40.000.000 lei pentru concesiunea la zi.
Doamna Solomon Gabriela – şef serviciu impozite şi taxe - intervine spunând că 

această datorie a fost achitată integral astăzi.
Domnul consilier Diaconescu Mihail spune că preţul trebuie să reflecte realitatea 

şi datoriile trebuie plătite la bugetul local.
Domnul Păduraru Victor întreabă dacă se aprobă vânzarea ce are de gând să facă 

domnul Florin Sârbu pe acest teren?
Domnul Florin Sârbu răspunde că va fi o bază sportivă şi nişte apartamente de 

închiriat. 
Nu  mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: : ,,Proiectul de 

hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 4266 m.p., teren situat în oraşul Pucioasa, 
str.Patrana nr.11.” şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi cu amendamentul 
privind preţul de 8,36 euro / m.p.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
prelungirea declararării unor locuinţe libere din fondul de stat drept locuinţe de 
necesitate şi prelungirea repartizărilor unor locuinţe din fondul locativ de stat, blocuri 
A.N.L., în situaţii de necesitate familiior Liţu Daniel şi Liţu Pavel”.

Doamna Telicianu Floarea prezintă avizul comisiei pentru protecţie socială, şi 
anume: comisia dă aviz favorabil.

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind prelungirea declararării unor locuinţe libere din fondul de stat drept 
locuinţe de necesitate şi prelungirea repartizărilor unor locuinţe din fondul locativ de stat, 
blocuri A.N.L., în situaţii de necesitate familiior Liţu Daniel şi Liţu Pavel” şi acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi în forma prezentată.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat”.

Doamna Telicianu Floarea, secretarul comisiei pentru protecţie socială, prezintă 
propunerea comisiei de a  repartiza camera 36 doamnei Ivaşcu Loredana. Doamna 
consilier spune că ar fi mai bine ca cei de la Serviciul Social să arate care sunt priorităţile 
din cele 40 de nume de pe listă, pentru că ei cunosc situaţia cel mai bine.

Domnul Păduraru Victor precizează că ar fi mai bine să existe un punctaj de 
departajare, deoarece criteriul a fost cel cu cea mai mică retribuţie.

Domnul consilier Diaconescu Mihail spune că la repartizarea locuinţelor 
contractele ar trebui să se facă pe perioadă determinată şi să se ţină cont de mizeria care 
se face sub acel pod şi la căminul respectiv. Sunt mulţi care stau fără nici un fel de acte.

Domnul viceprimar spune că se lucrează la acest aspect şi domnul Predescu – 
director S.C. Egot S.A. - poate să confirme acest lucru.

Domnul consilier Florescu Ovidiu spune că sunt mulţi veniţi şi din alte părţi şi nu 
vin la Primărie să solicite locuinţă.



Domnul primar precizează că s-au făcut câteva investiţii, s-a înlocuit acoperişul 
cu plăci de azbociment, s-a vopsit exteriorul.  Aceste persoane şi-au constituit Asociaţie 
de Locatari, dar pentru refacerea instalaţiei de încălzire, pentru cea sanitară şi cea 
electrică ar trebui să contribuie cu bani şi cei care sunt proprietari. Mai este un aspect, 
cel al lipsei de educaţie. Sunt persoane care aruncă pungile de gunoi pe geam. Primăria a 
solicitat Poliţiei a se face o verificare acolo, care s-a soldat cu reţinerea unor persoane 
pentru cercetare.

Domnul consilier Diaconescu Mihail spune că ar trebui să se ştie că sponsorizarea 
a fost făcută de către domnia sa, fiind vorba de o mie de plăci.

Domnul consilier Popescu Dan Corneliu spune că ar trebui să fie o evaluare un 
pic mai precisă cu privire la repartzările care se fac.

Doamna Telicianu Floarea prezintă avizul comisiei pentru protecţie socială, şi 
anume: comisia, dă aviz favorabil.

Nu mai sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot : ,,Proiectul de 

hotărâre privind repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat” în favoarea 
doamnei Ivaşcu Loredana şi acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan are rugămintea de a i se aproba învoirea 
după orele 15.00 pentru a merge la Congresul de Psihiatrie de la Craiova.  

Se trece la punctul 5 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 
Dâmboviţa, identificat prin Tarla 112, parcela 9548 ”.

Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor precizează că rectificarea constă 
în scoaterea la licitaţie în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de 4857 m.p. în loc de 
6159 m.p.

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 consilier Bădău Dănuţ spune că i-a solicitat domnului Iugulescu 
Laurenţiu să prezinte comisiei economice situaţia terenului, în sensul că dacă acest teren 
se află la Apele Române şi nu a primit nici un răspuns.

Domnul Păduraru Victor precizează că îşi menţine propunerea cu privire la 
drumul care are o lăţime de 8,70 pe lungimea de aproximativ 80 metri, care aparţine 
terenului acesta, să fie lărgit la minim 12 metri, asigurându-ne pe viitor că putem folosi 
drumul acesta pentru o variantă de trafic greu.

Domnul primar spune că proiectul de hotărâre va fi aprobat cu acest 
amendament. 

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: ,,Proiectul 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 Dâmboviţa, identificat prin Tarla 112, parcela 9548 ” şi acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi cu rectificarea suprafeţei de 6159 m.p. la 4857 m.p. şi 
cu amendamentul privind lărgirea drumului la 12 metri.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
validarea suprafeţei de 250 m.p. situată în str.Aleea Zefirului, tarla 97, parcela 5990, 
pentru Legea nr.15/2003 şi atribuirea acesteia în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală domnului Răduţă Teofil”.

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

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.

Doamna Telicianu Floarea prezintă avizul comisiei pentru protecţie socială, şi 
anume: comisia dă aviz favorabil.

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind validarea suprafeţei de 250 m.p. situată în str.Aleea Zefirului, tarla 97, 
parcela 5990, pentru Legea nr.15/2003 şi atribuirea acesteia în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală domnului Răduţă Teofil”, acesta fiind aprobat cu 16  
voturi pentru şi unul împotrivă – domnul Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume: ,,Proiect de hotărâre privind 
retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15/2003 
pentru domnii Zamfir Marius Ion şi Dumitra Ion”.

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

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

Doamna Telicianu Floarea prezintă avizul comisiei pentru protecţie socială, şi 
anume: comisia, dă aviz favorabil.

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii 
nr.15/2003 pentru domnii Zamfir Marius Ion şi Dumitra Ion” , 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 
aprobare P.U.D. pentru clădire P+1+M cu destinaţia birouri la intersecţia 
str.Republicii cu str.Mărăşeşti”.

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

Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 



şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în unanimitate.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: ,,Proiectul de 

hotărâre privind aprobare P.U.D. pentru clădire P+1+M cu destinaţia birouri la 
intersecţia str.Republicii cu str.Mărăşeşti”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
în forma prezentată.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
aprobare P.U.D. pentru extindere spaţiu de producţie şi vestiare la fabrica de 
panificaţie Pucioasa, Piaţa Cartaxo”.

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

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

Nu sunt discuţii.
Doamnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind aprobare P.U.D. pentru extindere spaţiu de producţie şi vestiare la 
fabrica de panificaţie Pucioasa, Piaţa Cartaxo”, 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 
aprobare P.U.Z. pentru introducerea unui teren din extravilan în intravilanul 
localităţii”.

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

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

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind aprobare 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 11 al ordinii de zi şi anume: „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Traversare pârâu Bizdidel cu 
conducta de canalizare în oraşul Pucioasa”.

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

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

Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Traversare pârâu 



Bizdidel cu conducta de canalizare în oraşul Pucioasa”, acesta fiind aprobat cu 16 voturi 
pentru şi o abţinere – domnul Bădău Dănuţ.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi anume „Proiect de hotărâre privind 
scoaterea la licitaţie în vederea închirierii a terenului în suprafaţă de 2,50 m.p. situat la 
intersecţia str.Florin Popescu cu 1 Decembrie 1918 în vederea amplasării unui chioşc 
de difuzare a presei.”

Domnul viceprimar spune că s-a primit o cerere în care ei solicită un transfer fără 
licitaţie al chioşcului de presă din zona Tranica în zona autogară, datorită rentabilităţii 
scăzute.

Doamna consilier Giurescu Angelica precizează că trebuie modificat proiectul de 
hotărâre.

Domnul consilier Trandafir Dorel Ioan spune că atunci când se va face 
amplasamentul să se orienteze asupra vizibilităţii în intersecţie, să nu deranjeze nici 
circulaţia pietonilor, nici vizibilitatea pentru conducătorii auto.

Nu mai sunt alte discuţii.
Doamna Giurescu Angelica, preşedintele comisiei juridice, 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.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 

şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre în unanimitate.

Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: „Proiectul de 
hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii a terenului în suprafaţă de 2,50 
m.p. situat la intersecţia str.Florin Popescu cu 1 Decembrie 1918 în vederea amplasării 
unui chioşc de difuzare a presei”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi cu 
modificarea propusă.

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi anume „Proiect de hotărâre privind 
înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apă al oraşului Pucioasa.”

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

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

Doamna consilier Giurescu Angelica propune să se modifice proiectul de hotărâre 
din “serviciul public de alimentare cu apă” în „serviciul public de alimentare cu apă şi 
canalizare”.

Domnul Păduraru Victor prezintă avizul comisiei pentru protecţie socială, şi 
anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu o abţinere a domnului 
Diaconescu Dragomir Cezar.

Domnul consilier Diaconescu Dragomir Cezar ridică mai multe probleme: -ce 



facem cu gunoiul?; -dacă cheltuielile sunt acoperite de venituri; -preţurile sunt umflate 
raportat preţ-producţie.

Domnul primar precizează că se insistă prea mult pe această problemă, aici 
acţionând lichidatorul. Până în ianuarie 2007 va trebui înfiinţat, pentru că altfel se pierd 
fondurile europene care sunt acordate sisttemului de alimentare cu apă a judeţului 
Dâmboviţa. Din ianuarie 2007 vor interveni alte norme, trebuie creat şi nu are cine să-l 
preia decât cei care au exploatat sistemul până acum, adică domnul Predescu Dan. 
Analiza pe care o cere domnul consilier Diaconescu este mult mai amplă. S-a semnat un 
protocol la Ministerul Transporturilor Construcţiei şi Turismului de aproape 4.000.000 
euro pentru reabilitarea reţelelor de apă, de canalizare, pentru staţia de epurare. Eficienţa 
economică este dovedită de rezultatele economico-financiare ale societăţii din ultimele 
luni. Societatea este pe un drum ascendent.

Domnul Păduraru Victor întreabă dacă înfiinţarea acestui operator regional va 
implica costuri mărite pentru apă.

Domnul primar spune că dreptul de a stabili preţurile îl are Agenţia Naţională de 
Reglementare, dar avizarea acestor preţuri trebuie făcută în Consiliul Local al fiecărei 
localităţi în parte.

Domnul Predescu Dan spune că nişte răspunsuri clare nu se pot da, sunt foarte 
multe ipoteze pe care nu le avem acum. Fiind un serviciu public este necesară o sursă 
financiară pentru constituire, pentru crearea operatorului, adică un sediu, utilaje de 
funcţionare, tehnica de calcul, sursă pe care nu o au. La buget apa şi canalul împreună 
relizează un venit fără T.V.A. de 1.160.000.000 lei / an. Producţia medie lunară în 
ultimele 12 luni este de 53.000 metri cubi de apă. Media lunară la energia electrică este 
de 220.000.000 lei. Total cheltuieli cu energia electrică, cu gazele, cheltuieli materiale, 
etc. se ridică la 465.000.000 lei. Cifra de afaceri pe anul trecut a fost de 1.980.000.000 
lei.

Domnul consilier Diaconescu Cezar este de părere ca tot ceea ce a spus domnul 
Predescu să fie pus ca anexă la proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Diaconescu Mihail este de părere că faptul de a crea acest 
serviciu este o treabă deosebită care trebuie rezolvată. Avem un preţ minim faţă de alte 
localităţi. Va fi un domeniu rentabil întotdeauna. Aceasta este realitatea.

Domnul primar precizează că se vor urma paşii prevăzuţi de lege. Nu va fi nimic 
în afara legii. Societatea se va naşte, dar nu vor fi bani pentru a funcţiona. Va trebui să se 
iniţieze un proiect de hotărâre pentru a-i da o sumă de bani împrumut pentru o perioadă 
de timp pe care îi restituie Consiliului Local pentru a putea funcţiona. Această structură 
organizatorică nu se va angaja mâine.

Domnul Diaconescu Cezar spune că organigrama este generală, nu se precizează 
numărul de oameni.

Domnul viceprimar afirmă că domnul Predescu trebuia să scrie numărul de 
oameni în fiecare compartiment.

Domnul consilier Bădău Dănuţ întreabă că aceast serviciu va fi organizat ca 
societate comercială?

Doamna secretar Catană Elena îi răspunde că este un serviciu public în 
subordinea Consiliului Local care nu face parte din aparatul propriu de specialitate al 
primarului. Are organigramă proprie, buget propriu, activitate proprie. Doamna secretar 



dă citire art.68 din Ordonanţa nr.45.
Domnul Păduraru Victor este de părere ca să se anexeze situaţia la proiectul de 

hotărâre.
Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: „Proiectul de 

hotărâre privind înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apă al oraşului Pucioasa.”, 
acesta fiind aprobat cu 14 voturi pentru, 2 abţineri – doamna Giurescu Angelica şi 
domnul Popescu Corneliu Dan şi un vot împotrivă – domnul Bădău Dănuţ cu anexarea 
situaţiei propusă.

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi anume „Proiect de hotărâre privind 
acordarea unor premii persoanelor cu vârsta cuprinsă între 90-peste 100 ani cu ocazia 
zilei de 1 octombrie – Ziua Persoanelor Vârstnice.”

Domnul Păduraru spune că este de acord dacă se găsesc bani şi modalitatea 
legală de a da aceşti bani.

Doamna secretar Catană Elena spune că trebuie completat statutul oraşului 
Pucioasa, prevăzându-se şi astfel de situaţii.

Domnul Diaconescu precizează că sunt un număr de 47 de persoane şi trebuie să 
se ţină cont de faptul că sunt bătrâni.

Se lansează propunerea ca fiecare consilier, primar, viceprimar, secretar să 
contribuie cu o sumă la valoarea unei îndemnizaţii.

Domnul Diaconescu Cezar este de părere ca fiecare să dea cât vrea, ca o 
sponsorizare.

Nu mai sunt alte discuţii.
Domnul Bădău Dănuţ, preşedintele comisiei economice, prezintă avizul comisiei, 

şi anume: comisia dă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu 4 voturi pentru şi unul 
împotrivă.

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

Domnul preşedinte de şedinţă Păduraru Victor supune la vot: „Proiectul de 
hotărâre privind acordarea unor premii persoanelor cu vârsta cuprinsă între 90-peste 100 
ani cu ocazia zilei de 1 octombrie – Ziua Persoanelor Vârstnice”, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi cu amendamentul propus (donaţii şi sponsorizări).

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi anume: „Diverse”:
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul celor care doresc să pună întrebări.
Domnul consilier Florescu Ovidiu spune că sunt necesare nişte reparaţii, şi anume 

trotuarul este infernal de la fosta Poliţie şi până la Comena. Ar trebui rezolvată şi 
problema trotuarului de sus de la Patrana, unde bordurile s-au pus, dar nu s-a terminat.

Domnul consilier Popescu Corneliu Dan spune că au apărut în oraş afişe cu 
blocarea roţilor. De ce au fost puse, dacă nu sunt reale? Numai pentru a-i speria?

Domnul consilier Bădău Dănuţ are o problemă pentru domnul Predescu Dan, o 
neconcordanţă între citirea apometrului şi factură. Nu sunt trecute ca pierderi în factură, 



ci ca index. Este o diferenţă destul de mare. O altă problemă este aceea pe ce criterii se 
repartizează aceste dale de şanţuri, care pentru Glodeni Vale nu s-au aprobat în 
programul de anul trecut în bugetul local. Drumul la Glodeni Vale este într-o stare care 
nu mai suportă amânare. Domnul consilier spune că a avut o hotărâre aprobată de către 
Consiliul Local. A solicitat să i se pună la dispoziţie documentaţia respectivă, dar nici în 
acest moment nu le-a primit. A solicitat un drept la replică asupra articolului care a 
apărut în Buletinul Informativ al oraşului Pucioasa, dar nu i s-a acordat această 
posibilitate.

Domnul consilier Diaconescu Mihail ridică trei probleme: -la şedinţa următoare să 
fie invitat domnul comandant al Poliţiei: -să se verifice varianta de drum până vine iarna, 
pentru că sunt foarte multe gropi; -dacă există altă posibilitate să punem tirurile să 
circule pe altă stradă.

Domnişoara consilier Mircea Daniela îi adresează mulţumiri domnului Predescu 
pentru intervenţia promptă de astăzi. Mai este o problemă cu canalizarea, care a fost 
prinsă în buget. De asemenea, mulţumeşte pentru suma premierii elevilor, dar există o 
problemă: listele cu premii au fost incomplete şi nu din vina primăriei. Trebuie să se ştie 
exact pentru ce sunt acordate aceste premii.

Domnul primar răspunde că dacă domnul consilier Bădău ar reuşi să aducă nişte 
fonduri pentru Glodeni Vale, i-ar mulţumi anticipat. Problema cu blocarea roţilor se va 
rezolva, dar deocamdată domnul Maier este bolnav. Cu privire la dalele de şanţuri, 
acestea se dau, dar nu sunt oameni care să se angajeze într-o astfel de situaţie.

Domnul Bădău Dănuţ spune că nu există organizare cu privire la aceste dale de 
şanţuri.

Domnul primar răspunde că ar putea domnul Bădău să organizeze lucrările la 
Glodeni Vale în calitate de consilier.

Domnul Bădău răspunde că nu este problema dumnealui, ci este o problemă de 
executiv.

Cu privire la dreptul la replică a domnului Bădău, domnul primar răspunde că i-a 
fost publicat, dar în altă publicaţie, respectiv Jurnalul de Dâmboviţa. 

Domnul primar precizează că domnul Bădău a făcut o adevărată arhivă la 
dumnealui acasă cu documentaţia cerută de la primărie.

Domnul primar prezintă încă o plângere făcută de către domnul Bădău în 
legătură cu parcul cu monumentul eroilor şi o listă cu semnături ale cetăţenilor. 
Consideră că se opune dezvoltării oraşului, folosindu-se de cetăţeni.   

Alte discuţii nu mai sunt.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.



  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,

        PADURARU  VICTOR 
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