JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 16.11.2011, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată de primarul municipiului Piteşti, convocatorul fiind
înregistrat sub nr.48092/16.11.2011.
La şedinţă participă de drept:
- dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Piteşti;
- dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Piteşti
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.
Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezenţa consilierilor, constatându-se:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 17.
- consilieri absenţi - 6 (domnii consilieri Barbu - Anca Ştefania, Mariean
Neacşu, Ecaterina Popescu, Silviu Marinescu, Adrian - Mihai Prodănel, Nicolae Valeriu Zărnescu).
Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Anitte - Michaelle Ionescu.
Doamna preşedinte de şedinţă Anitte - Michaelle Ionescu supune la vot
proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Doamna preşedinte de şedinţă Anitte - Michaelle Ionescu supune dezbaterii
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar
privind rectificarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2011.”
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- 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 primar Tudor Pendiuc face precizarea că motivul pentru care a fost
convocată această şedinţă extraordinară a consiliului local îl constituie alocarea unor
sume de bani pentru plata salariilor personalului unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Piteşti, şi anume Colegiul Naţional „I.C.
Brătianu” , Liceul Teoretic „Ion Barbu” şi Liceul de Artă „Dinu Lipatti”. Totodată,
domnul primar menţionează că sumele prevăzute în bugetul municipiului Piteşti pe
anul 2011 pentru cheltuielile de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din municipiul Piteşti erau insuficiente, convenindu-se ca aceste sume să fie
suplimentate către sfârşitul anului prin rectificare de buget.
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Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu vine cu sugestia de a solicita în mod
public ajutorul colegilor din consiliul local care fac parte din Partidul Democrat
Liberal de a apela la fondul de rezervă al primului - ministru, pentru a nu se repeta
această situaţie în viitor.
Domnul consilier Florin Gardin precizează că, începând de anul viitor, această
situaţie va fi în fiecare lună, avându-se în vedere că bugetul alocat pentru învaţământ
pentru anul viitor este mai mic decât bugetul anului în curs. De asemenea, domnul
consilier face menţiunea că inspectorul şcolar general nu mai are delegaţie să semneze
documente întrucât nu s-a mai organizat concurs pentru ocuparea funcţiei, toate
documentele fiind semnate de către un adjunct al său, lucru care este ilegal.
Domnul consilier Radu - Cristian Nistor: „Înţeleg că este ilegal să dea banii pe
o adresă făcută de către altcineva? Să ne explice domnul Gardin.”
Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel este de părere că această discuţie nu
are legătură cu proiectul de hotărâre supus dezbaterii, menţionând că, din moment ce
inspectorul şcolar general a făcut rost de banii pentru salariile cadrelor didactice,
discuţia este inutilă.
Domnul consilier Florin Gardin subliniază că sumele de bani respective
trebuiau obţinute mai devreme, evitându-se astfel situaţia actuală.
Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: ”Să înţeleg că domnul fost inspector se
îndoieşte de legalitatea hotărârii? Domnule primar, s-ar putea să fie discuţii pe
subiectul acesta.”
Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că niciodată domnia sa nu şi-a
permis şi nu îşi va permite să inducă în eroare sau să abată atenţia consiliului local de
la legalitate. De asemenea, domnul primar menţionează că solicitarea făcută de
domnul inspector general a fost făcută şi de către primărie sub semnătura domniei
sale, fiind perfect legală, şi a fost primită aceeaşi sumă de bani, însă de la inspectorat
trebuiau comunicate câteva lucruri foarte importante referitoare la distribuirea corectă
a sumelor respective. Prin urmare, domnul primar subliniază că nu există nici un fel
de ilegalitate în proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Soseşte domnul consilier Silviu Marinescu. Consilieri prezenţi: 18.
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. 405/16.11.2011.
Doamna preşedinte de şedinţă Anitte - Michaelle Ionescu declară închise
lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anitte - Michaelle Ionescu
SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu
Red. Alina - Mihaela Constantin
1ex.
2

