JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 13.09.2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti
nr. 1469 din 09.09.2016.
La şedinţă participă de drept:
- dl. Constantin Cornel Ionică
- primarul municipiului Pitești;
- dna. Mihaela Carmen Ștefănescu - director executiv Direcția Administrație
Publică Locală, înlocuitorul de drept al domnului secretar Andrei – Cătălin Călugăru;
Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii compartimentelor
independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii şi
reprezentanţii societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.
La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass-media locală.
Doamna director Mihaela Carmen Ștefănescu face prezenţa consilierilor,
constatându-se:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 21;
- consilieri absenţi – 2 (domnul Sofianu Narcis-Ionuț și domnul Preda Marin) ;
Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Preduț Mariana Tatiana.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot motivarea absențelor domnilor
consilieri Sofianu Narcis-Ionuț și Tudorache Iulian-Robert de la ședința ordinară din
data de 25.08.2016, care se aprobă în unanimitate de voturi.
Sosește în sala de ședință domnul consilier Preda Marin. Consilieri prezenți:
22.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma
propusă de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Doamna preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de
zi: “ Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului
Pitești pe anul 2016”.
Sosește în sala de ședință domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț. Consilieri
prezenți: 23.
Domnul primar Constantin Cornel Ionică motivează convocarea ședinței
extraordinare: Am convocat această ședință pentru a rezolva problema unităților de
învățământ, unde nu există venituri salariale pentru cadrele didactice. Având în vedere
faptul că sumele de bani vin de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, este
nevoie de aprobarea consiliului local pentru a da banii unităților de învățământ. S-a
întâmplat și în anii precedenți, să convocăm Consiliul Local în ședință extraordinară
pentru a putea da salariile cadrelor didactice.
Se prezintă raportul serviciului de specialitate.
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
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- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Ne confruntăm cu situația aceasta la mai
multe unități școlare. La Pitești întotdeauna s-au alocat bani din fondurile locale până au
venit banii de la Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Domnul primar Constantin Cornel Ionică : Chiar și în perioada viitoare vor fi
multe unități de învățământ care nu-și vor primi banii la timp și vor avea venituri zero,
dar o să-i ajutăm sa-și ia salariile la timp.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
propusă de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 104/13.09.2016.
Domnul consilier Florea Daniel: Ar trebui să remediem situația cu transportul
public de persoane Pitești – Mioveni, mai ales că există foarte mulți cetățeni care fac
naveta.
Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În momentul de față legea este
fermă și clară, transportul public de persoane extra - orășenesc este realizat de Consiliul
Județean, iar noi nu putem să intervenim cu nimic în această situație.
În ceea ce privește transportul public gratuit, ar trebui reglementată situația
deoarece aceste autobuze nu au voie să circule pe traseele Publitransului și să oprească
în stațiile acestuia.
Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Pentru a reglementa situația ar trebui
să avem la fiecare ieșire din Pitești câte o autogară, pentru a fluidiza și ușura circulația.
Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Avem în vedere propunerea
dumneavoastră și vom analiza situația.
Domnul consilier Neacșu Mariean: As dori să fac o precizare în legătură cu
modul de a circula al taxiurilor. Acestea blochează efectiv traficul la orele de vârf și
provoacă ambuscade și evenimente neplăcute în tot orașul.
Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Din 2007 până în prezent, Primăria
Pitești nu a emis nicio licență pentru taxiuri. În câțiva ani se va ajunge la un număr mai
mic de taxiuri în condițiile legii, iar deciziile și hotărârile le vom lua împreună.
Doamna preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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