ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 23.07.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Boldeşti-Scăeni, la care au participat 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în
funcţie.
Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.
199/17.07.2019 şi în scris prin convocator nr. 9896/17.07.2019.
La lucrările şedinţei mai participat : d-na secretar Tudor Florina Neli, d-na
Vişănoiu Daniela, dl Voicu Ion şi dna Mihaela Cîrstea din partea Romar.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dna Cărpuşor Sanda care a fost ales în
unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile iunie şi iulie.
Dl. primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 25.06.2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate.
Dl Iamandi Ion supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local Boldeşti-Scăeni din data de 25.06.2019, care se aprobă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru revocarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 88/25.06.2019 privind încetarea, prin reziliere, a
contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al
oraşului Boldeşti-Scăeni, nr. 7277/16.05.2018.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dna Cărpuşor Sanda : Sunt discuţii?
Dl Predea Gheorghe : Eu fiind iniţiator de proiect vreau să vă spun câteva
cuvinte. Noi în luna anterioară am revocat acest contract de închiriere cu privire la
pajişti ca urmare că titularul nu îşi achitase chiria. Ulterior, după adoptarea
hotărârii, am aflat că acesta a avut o situaţie specială în familie în sensul că are
soţia bolnavă de cancer şi în ultimele două luni a fost plecat numai la spitale,
coroborat şi cu viciu de procedură în sensul că notificarea i-a fost trimisă acasă şi a
fost semnată de către cumnata sa. Ţinând cont că acesta a achitat debitul am venit
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în faţa dumneavoastră să vă rog ca să aprobăm continuarea acestui contract. Din
acest punct de vedere vă rog să aprobaţi.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 88/25.06.2019 privind încetarea, prin reziliere, a contractului
de
închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al oraşului
Boldeşti-Scăeni, nr. 7277/16.05.2018 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind continuarea
parteneriatului cu judeţul Prahova în vederea asigurării funcţionării Unităţii de
Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni în anul 2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dna Cărpuşor Sanda : Sunt discuţii?
Dl Predea Gheorghe : De reţinu este faptul că noi mizam că acest parteneriat
să fie încheiat pentru suma de 800 mii lei însă Consiliul Judeţean a repartizat
numai 600 mii lei urmând ca cele 200 mii lei să le repartizeze ulterior până în luna
noiembrie.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind continuarea parteneriatului cu
judeţul Prahova în vederea asigurării funcţionării Unităţii de Asistenţă MedicoSocială Boldeşti-Scăeni în anul 2019 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea
termenului în cazul unor contracte de închiriere.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul
unor contracte de închiriere se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Notei conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii
“Dezvoltarea infrastructurii in zona marginalizată I (strada Poienilor și Calea
Unirii), oraș Boldești-Scăeni, județul Prahova”.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : O să îi dăm cuvântul domnului Voicu.
Dl Voicu Ion : Este aici şi doamna Mihaela care a coordonat acest program
şi vă poate spune câteva cuvinte. În principiu este vorba ca să amenajăm trotuar şi
piste de biciclete pe Calea Unirii între strada Salcâmilor şi strada Poienilor şi în
zona străzii Poienilor. Asta înseamnă că se dau bani prin fonduri norvegiene pentru
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studiul de fezabilitate şi a documentaţiilor cu avize, certificat de urbanism, urmând
ca noi să promovăm mai departe achiziţia. Vă mai poate spune doamna care este
din partea Romar.
Dna Cîrstea Mihaela : Bună ziua. Proiectul acesta este depus deja şi a trecut
de faza de eligibilitate ceea ce înseamnă că toate documentele depuse sunt în
regulă. Acest proiect de hotărâre este însă necesar pentru zona de eligibilitate
pentru că noi am pus la dosar faptul că vom da acest proiect de hotărâre cu nota
conceptuală care este absolut obligatorie.
Ce înseamnă aceste fonduri pentru a realiza studiul de fezabilitate şi tot ceea
ce înseamnă vor veni în măsura în care proiectul este aprobat. Ne aşteptăm ca
undeva în luna septembrie să vină răspunsul pentru această cerere. Singura
obligaţie din partea orașului Boldeşti-Scăeni este ca ulterior, în decurs de an, să
depună o cerere de finanţare pentru a obţine fonduri pentru acest lucru. Fondurile
sunt 100% şi oraşul nu contribuie cu nimic. Finanţarea nerambursabilă este de
100% şi este undeva până în 30.000€. Cererile sunt acceptate ca şi eligibile 11
proiecte.
Dl Predea Gheorghe : Sperăm ca al nostru să fie printre ele.
Dna Cîrstea Mihaela : Sperăm ca să fie printre lele ca să fie mai departe.
Dna Cărpuşor Sanda : Mulţumim frumos!
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a
Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea infrastructurii in
zona marginalizată I (strada Poienilor și Calea Unirii), oraș Boldești-Scăeni,
județul Prahova” se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general al obiectivului de investiţii „Acoperire canal ape pluviale, etapa a
II-a străzile: Nisipurilor, Morii şi Calea Unirii”.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al
obiectivului de investiţii „Acoperire canal ape pluviale, etapa a II-a străzile:
Nisipurilor, Morii şi Calea Unirii” se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general al obiectivului de investiţii „Extindere iluminat public oraş
Boldeşti-Scăeni, etapa a III-a”.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al
obiectivului de investiţii „Extindere iluminat public oraş Boldeşti-Scăeni, etapa a
III-a” se adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general al obiectivului de investiţii „Construire trotuar pe strada
Monumentului, oraş Boldeşti-Scăeni”.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al
obiectivului de investiţii „Construire trotuar pe strada Monumentului, oraş
Boldeşti-Scăeni” se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general al obiectivului de investiţii „Modificare acoperiş Grădiniţa nr. 5
oraş Boldeşti-Scăeni”.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al
obiectivului de investiţii „Modificare acoperiş Grădiniţa nr. 5 oraş BoldeştiScăeni” se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
organizarea competiţiei fotbalistice „Memorialul Viorel Mateianu”, ediţia a IX-a.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind organizarea competiţiei
fotbalistice „Memorialul Viorel Mateianu”, ediţia a IX-a se adoptă în unanimitate
de voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome din oraşul Boldeşti-Scăeni pentru perioada 2019-2021.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dna Cărpuşor Sanda : Discuţii?
Dl Predea Gheorghe : Câteva cuvinte.
Dl Voicu Ion : O să ne spună doamna Mihaela.
Dl Predea Gheorghe : Dânsa a lucrat la acest proiect.
Dna Cîrstea Mihaela : La sfârşit o să vă cer permisiunea să fac o fotografie.
Dl Predea Gheorghe : Da.
Dna Cîrstea Mihaela : Acest plan de acţiune este lucrat de colegii
dumneavoastră din primărie, de consilieri locali, dar şi de oamenii din comunitate
din luna februarie. Nu este vorba de acţiune este acea fişă de nevoi şi probleme
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care va sta la baza sperăm noi a cât mai multe proiecte pe care dumneavoastră
primăria le va depune pentru a obţine fondurile necesare având în vedere că ştiţi cu
toţii că bugetul localităţii nu permite investiţii în zonă şi atunci singura şansă este
pe fonduri europene. Acest Planul de acţiune este solicitat şi de către Prefectură de
ceva timp şi practic ajungem la zi. Sper să fie de bun augur şi să ne regăsim cât mai
mulţi în activităţile şi acţiunile pe care le vom face.
Dna Cărpuşor Sanda : Mulţumim!
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului local de
acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din
oraşul Boldeşti-Scăeni pentru perioada 2019-2021 adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic
„Teodor Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul
Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul
Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2
oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul BoldeştiScăeni la data de 30.06.2019 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă
Medico – Socială Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019.
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială
Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni
la data de 30.06.2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.06.2019
se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă MedicoSocială Boldeşti-Scăeni pe anul 2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : Rectificarea bugetului acestei unităţi constă în
introducerea în buget a sumelor care au fost încasate de la pacienţii internaţi la
UAMS în ultima perioadă de timp lunar sau trimestrial. În asta constă rectificarea
bugetară.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2019
se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul
2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : Rectificarea bugetului constă în suplimentarea
bugetului cu suma 3 mii lei care este sosită de la DSP-Prahova pentru şcoli pentru
medicamente şi materiale sanitare şi virări de credite bugetare pe capitole,
subcapitole şi alineate bugetare.
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/22.04.2019 privind
aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : Doamna secretar ne va spune exact de ce este necesar
să modificăm această hotărâre, pentru că nu am inclus în prima hotărâre în mod
explicit inflaţia.
Dna Secretar Tudor Florina-Neli : În urma controlului de legalitate ni s-a
solicitat expres să fie prevăzut în hotărâre că este aplicat indicele de inflaţie având
în vedere că în indicele de inflaţie aveam şi cotele adiţionale am considerat că este
necesar să rectificăm întreaga anexă şi să precizăm clar la fiecare în parte cât
reprezintă inflaţia şi cât cota adiţională.
Dl Predea Gheorghe : Cu menţiunea că nu sunt modificate ca valori.
Dna Secretar Tudor Florina-Neli : Nu. Este doar cota de completare a
hotărârii ca să fie mai explicită.
Dna Cărpuşor Sanda : Doar a textului.
Dna Secretar Tudor Florina-Neli : S-a introdus alineatul 2 care prevede că
valorile impozabile conţin inflaţia şi cotele adiţionale care variază întrucât aşa cum
v-a spus doamna Ionescu la şedinţă s-a mers ca să rămână similar cu impozitele
anului trecut. Anul trecut erau mai mari cotele adiţionale acum fiind mai mare
inflaţia ele variază de la un impozit la altul. Sunt între 1% şi 3%.
Dl Predea Gheorghe : În concluzie aceste anexe nu au fost modificate.
Dna Cărpuşor Sanda : Domnul Dincă vrea să spună ceva.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ţinând cont că noi atunci când a fost luată în
dezbatere hotărârea Consiliului Local din luna aprilie am fost împotrivă, noi grupul
PNL ne păstrăm aceeaşi opinie şi de data aceasta şi vom vota ca atare.
Dl Predea Gheorghe : Corect.
Dna Cărpuşor Sanda : Nu este nici o problemă. Asta se vede la vot.
Dna Secretar Tudor Florina-Neli : La fiecare în parte la anexă pe lângă cota
adiţională o să vedeţi că s-au adăugat două coloane unul cu inflaţia care se
păstrează 4,6% şi unul cota adiţională care e de la 1%, 3,7% şi în unele situaţii nu
a fost nici o cotă adiţională adăugată, adică impozitul este exact cum e în lege, mai
puţin, pentru că era între limite. Cotele adiţionale se adaugă la maxim practic…
Dl Predea Gheorghe : Poziţia […] este corectă.
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[…]
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 62/22.04.2019 privind aprobarea nivelurilor
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 se adoptă cu 10 voturi pentru, 6
voturi împotrivă ( domnii consilieri PNL : Dincă Florin-Ionuţ, Dobrică Cristian,
Isbăşoiu Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu ) şi ( doamna şi domnul consilier
PMP : Cioc Rodica şi Petrişor Aurel ).
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/25.08.2011 privind
aprobarea regulamentului-cadru privind vânzarea bunurilor imobile aparţinând
domeniului privat al oraşului Boldești-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : După cum aţi observat în principiu este vorba de o
modalitate de a proceda la vânzarea bunurilor care se află în patrimoniul
Consiliului Local în speţă avem fostul sediu al Poliţiei pentru care avem cerere de
vânzare şi pentru a putea pune în practică această chestiune trebuie să facem acest
regulament. Vreau să vă precizez că vechiul regulament nu preciza că se poate
vinde şi în rate. Am apreciat noi că de la o valoare încolo pentru a valorifica cât
mai repede acest imobil care şi aşa se află în stare de degradare. Am zis să existe şi
această posibilitate ca de la o sumă de 10.000€ să poată să fie şi în rate. Aceasta
este esenţa acestui proiect de hotărâre.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 114/25.08.2011 privind aprobarea regulamentuluicadru privind vânzarea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al oraşului
Boldești-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 21 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78/28.05.2019 privind
propunerea de schimbare de destinaţie a imobilului, teren şi construcţii, situat pe
strada Bucovului, nr. 27, cuprins în baza materială a Liceului Tehnologic „Teodor
Diamant”.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : De la nivelul Inspectoratului Şcolar a venit precizarea
la hotărârea noastră dată anterior în sensul că este necesar să precizăm schimbarea
destinaţiei şcolii în ce destinaţie. Noi vrem ca destinaţia să fie aceea care să o
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putem utiliza şi atunci datorită situaţiei date am modificat această hotărâre şi am
introdus textul care urmează să fie citit.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 78/28.05.2019 privind propunerea de schimbare de
destinaţie a imobilului, teren şi construcţii, situat pe strada Bucovului, nr. 27,
cuprins în baza materială a Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 22 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/19.01.2019 privind utilizarea
excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : Având în vedere că totalitatea investiţiilor care se
realizează anul acesta prin fonduri proprii din excedentul bugetar, în urma analizei
care s-a făcut la nivelul executivului primăriei am constata că în funcţie de stadiul
de realiza am alocat la unele prea puţini bani şi la o parte am alocat mai mulţi şi
atunci am făcut o reaşezare a acestor investiţii şi am repartizat conform anexei care
există la proiectul de hotărâre cu sumele de bani alocate în funcţie de investiţiile pe
care le avem.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 12/19.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al oraşului
Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 23 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind
activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul I al anului 2019.
Consiliul Local a luat act.
Se trece la punctul 24 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind
activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în semestrul I al anului 2019.
Consiliul Local a luat act.
Se trece la punctul 25 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind stadiul
completării registrului agricol în semestrul I al anului 2019.
Consiliul Local a luat act.
Se trece la punctul 26 al ordinii de zi : DIVERSE
1. Se prezintă Raportului viceprimarului oraşului pe anul 2018.
Consiliul Local a luat act.
9

2. Se prezintă Raportul de activitate al doamnei consilier local Cioc Rodica
pe anul 2018.
3. Se prezintă cererea nr. 9081/02.07.2019 prin care S.C. D.L.S.71
BUSINESS CONCEPT S.R.L. – reprezentată prin administrator Vasile ElenaDaniela, prin care solicită concesionarea terenului din Intrarea Pieţii (lângă
„Cismărie”) în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu amânuntul cu vânzare
predominantă a produselor nealimentare ( bijuterii, portofele, genţi, articole pentru
cadouri, etc.).
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : Mai este spaţiu acolo domnule Voicu?
Dl Voicu Ion : Spaţiul a fost concesionat pentru articole sportive şi s-a
reziliat contractul. În prezent spaţiul este liber.
Dl Predea Gheorghe : Este fără construcţii.
Dl Voicu Ion : Fără construcţii.
Dl Predea Gheorghe : Doar teren. Deci se poate iniţia proiect de hotărâre.
4. Se prezintă cererea nr. 9081/02.07.2019 prin care un grup de cetăţeni din
oraşul Boldeşti-Scăeni, str. Pădurii solicită măsuri pentru protejarea împotriva
daunelor produse de animalele sălbatice pe terenurile pe care le cultivă.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Iamandi Ion.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : Este o sesizare pentru porcii mistreţi a unor cetăţeni
din cartierul Scăeni. Noi am luat măsura astăzi, am făcut sesizare la Asociaţia
vânătorilor. Nu este prima dată când facem aceste sesizări la această asociaţie.
Măsurile nu prea s-au făcut dar asta este situaţia. Am anexat aici şi obligaţiile care
le revin proprietarilor de culturi, de animale. Sigur, aceste obligaţii nimeni nu le
îndeplineşte dar cere despăgubire. […]. Dar noi având în vedere această sesizare
am făcut scrisoare-sesizare la Asociaţia vânătorilor. O să primim un răspuns.
5. Dna Cărpuşor Sanda : dacă mai sunt alte discuţii. Domnul Isbăşoiu.
Dl Isbăşoiu Constantin : Vreau să vă reamintesc că pe strada Sergent
Bălănescu lumina „e nu e”.
Dl Predea Gheorghe : Acolo la cel cu căruţa?
Dl Isbăşoiu Constantin : Da. La cel cu căruţa. Becurile nu mai ard deloc.
Asta odată. Al doilea, mai important decât tot, la mine la poartă nu mai am bec.
Dl Predea Gheorghe : Astăzi a fost la Seciu.
Dl Isbăşoiu Constantin : Astăzi a fost? Le-o fi pus?
[…]
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Dl Isbăşoiu Constantin : Şi următorul se aprinde şi se stinge.
Dl Primar : Dacă ştia că aveţi probleme la poartă astăzi a fost şi le remedia.
Dl Isbăşoiu Constantin : De vreo trei zile nu arde. Dacă le-a aprins este
posibil să le fi pus.
[…]
Dl Isbăşoiu Constantin : A mai venit cineva de pe vale. Constructorii care
fac drumul pe strada asta cu Sergent acolo spun că au spart un tub. Să se ducă
cineva ca să vadă dacă în dreptul pictorului au spart un tub de la canalizare.
[…]
Dl Predea Gheorghe : La poartă la vreunul?
Dl Isbăşoiu Constantin : De la Victor este ultima acolo.
Dl Predea Gheorghe : Nu avem tuburi noi acolo.
Dl Voicu Ion : Nu avem tuburi acolo. Au venit cu subtraversările şi ieri am
fost acolo şi făceau tiparele de la podeţ şi puneau balustrada.
Dl Isbăşoiu Constantin : Aşa au venit şi mi-au spus că au văzut ei dacă ei
sunt pe vale pe acolo probabil că au văzut ceva.
[…]
Dl Primar : Aşa cum au spart tuburile care erau depozitate lângă staţia de la
biserică au spart copii…
Dl Isbăşoiu Constantin : Şi mai pun şi eu o întrebare acum… Scoicile acelea
care sunt pentru şanţ sunt bune oare acolo?
Dl Predea Gheorghe : Vă referiţi la acelea de sub…
Dl Voicu Ion : Rigole.
Dl Isbăşoiu Constantin : Rigolele acelea pentru şanţ. Au 4 cm.
Dl Voicu Ion : Ce se întâmplă… Carosabilul are pantă către rigolă şi o parte
din apă se duce gravitaţional către acele șanțuri de traversare unde avem podeţele
de traversare iar o parte iese după carosabil ca să nu mai îngheţe iarna. Sub acea
rigolă noi mai avem un tub (un dren) ca apa care vine din partea de sus să preia de
dedesubt apa şi tubul acela se descarcă unde sunt podeţele acelea care traversează.
Şi o să mai facem, pentru că am văzut astă primăvară ce s-a întâmplat acolo după
ce au băgat ei piatră de la pictoriţă un pic mai încolo şi proprietarul de acolo a
băgat balastru şi toată apa aceea a ieşit în drum şi a șiroit pe acolo. Deci trebuie
captată. Acolo este un izvor şi primăvara se descarcă.
Dl Isbăşoiu Constantin : Acolo este un izvor. Da.
Dl Voicu Ion : Şi acolo avem un zid de sprijin cu un dren şi punem suc acea
scoică care spuneţi dumneavoastră, o dăm jos şi punem tubulatură ca să se
descarce direct în scurgerile acelea. Primăvara nu văd soluţii.
Dl Isbăşoiu Constantin : L-am rugat pe domnul viceprimar şi eu odată când a
turnat betonul acela în coastă să încercaţi să îndulciţi coasta aceea acolo de la ieşire
spre magazin.
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Dl Voicu Ion : Să vedem cotele din proiect…
Dl Predea Gheorghe : O mai îndulcim dar nu cu mult
Dl Isbăşoiu Constantin : Cotele din proiect dacă nu sunt pentru îndulcire
sunt făcute prost pentru că pe acolo nu v-a mai urca nici o căruţă. Pe asfaltul care
va fi, până acum urca pe panta aceea care era pentru că era pietriş… Dacă va fi
asfalt nu v-a mai urca nici o căruţă.
Dl Voicu Ion : Cota din proiect trebuie să fie conform normelor în vigoare,
adică să nu fie…
[…]
Dl Lăcătuşu Ioan : Trebuie să iasă pe partea cealaltă…
Dl Isbăşoiu Constantin : Nu trebuie să iasă. Dincolo e mai rău. Nu mai
vorbiţi prostii că nu ştiţi ce este acolo.
[…]
Dl Predea Gheorghe : V-a fi mult mai bine cum este acum.
Dl Isbăşoiu Constantin : Singura soluţie este să mai urce un pic cu canalul
acela ascuns încă vreo două, trei…
Dl Predea Gheorghe : Deja proiectul este făcut. E complicat.
Dl Voicu Ion : Acolo se v-a mări camera de înainte de asta, se va face mai
mare, se v-a adânci între două dale în pământ şi asta să rămână să se depoziteze
acolo. […]
[…]
Dl Isbăşoiu Constantin : Aveţi deja cămine de vizitare.
Dl Voicu Ion : Dar acolo nu a făcut fată la ploile acelea mari având în
vedere că gura de captare modifică…
Dl Isbăşoiu Constantin : Asta era întrebarea. De ce a făcut şanţul pe drum
atunci când au fost ploile…
Dl Voicu Ion : Din cauza asta pentru că nu a făcut faţă acea gură de captare.
Tubul a făcut faţă dar când a venit panta fiind mare…
Dl Isbăşoiu Constantin : Vine după toată „Voineasca” şi vine acolo.
Dl Voicu Ion : Neavând zonă de liniştire a dat pe lângă. Se adânceşte ca
să…
Dl Isbăşoiu Constantin : Gândiţi-vă şi mai uitaţi-vă domnul Voicu că sunteţi
specialist pentru îndulcirea pantei la ieşire acolo.
Dl Voicu Ion : Da.
Dl Isbăşoiu Constantin : Ce poate fi făcut. Cred că nu trebuie cheltuială mare
pentru că dacă aici când s-a făcut drumul spre Pascale în şoseaua nouă în
Croitoreşti în stânga s-au făcut nişte parcări în plus şi s-au făcut cu ordin de şantier
care au necesitat nişte bani în plus. Aici nu ştiu de ce nu ar trebui să punem tot aşa!
Ce se întâmplă?
12

Dl Lăcătuşu Ioan : Acolo nu este parcare, acela protejează malul să nu se
rupă.
Dl Predea Gheorghe : Nu, nu. Dânsul spune…
Dl Isbăşoiu Constantin : Domnule de ce te bagi dacă nu ştii…
Dl Lăcătuşu Ioan : Ştiu pentru că are nea Sandu acolo…
Dl Isbăşoiu Constantin : Da. I-a făcut parcare pentru tir acolo. Şi aici nu
putem să facem ca să îndulcim o pantă?
Dl Lăcătuşu Ioan : Ştiu despre ce este vorba.
[…]
Dl Lăcătuşu Ioan : Dar ştiţi că acolo aruncau gunoaie mereu, nu?
Dl Isbăşoiu Constantin : Cine?
Dl Lăcătuşu Ioan : Cine? Nu ştiu cine.
Dl Isbăşoiu Constantin : Atunci de ce vorbeşti? Nu mai vorbi domnule.
Dl Voicu Ion : O să analizăm soluţia…
Dl Predea Gheorghe : Teoretic sunt soluţii.
Dl Isbăşoiu Constantin : Teoretic sunt soluţii şi nici investiție mare de timp.
Pentru că ştiţi de ce? Se pot aduce două basculante de pietriş şi se toarnă peste el.
6. Dl Dincă Florin Ionuţ : La terenul unde trebuia să se facă faimoasa
brutărie aţi amenajat, s-a amenajat acel gard dar nu este închis complet. Acolo a
rămas o poartă. În continuare se aduc gunoaie şi nu ştiu…
Dl Primar : Se aduc resturile de pământ care rămân de la canalizare.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu domnule primar. Am fost acolo şi sunt gunoaie şi
nu ştiu cum rezolvaţi problema mirosului. Miroase acolo de la gunoaiele care sunt
în continuare acolo. Dacă vreţi rămânem puţin şi vă arăt fotografiile cu… să vedeţi.
Dl Predea Gheorghe : Unde spuneţi acolo unde am lăsat poartă sau unde am
lăsat pentru cei de la canalizare?
Dl Dincă Florin Ionuţ : Este lăsat şi poţi să intri şi în continuare probabil…
Dl Primar : Pentru cei de la canalizare.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Mai intră unii şi alţi pentru că sunt gunoaie.
Dl Predea Gheorghe : Mai sunt.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Sunt gunoaie... Am văzut vreo 4-5 locuri aruncate
gunoaie, deşertate acolo intenţionat, iar oamenii de acolo din zonă sunt foarte
supăraţi din cauza asta pentru că suportă toate mirosurile astea. Trebuie gândită
bine pentru că gardul acela…
Dl Predea Gheorghe : Mirosul acela vine de la ferma partidului-ferma de
vaci.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu este, dar ce facem acum împânzim tot oraşul de
miros?
Dl Predea Gheorghe : Nu este miros, dar…
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Dl Primar : Mereu trecem pe acolo, cel puţin…
Dl Dincă Florin Ionuţ : Eu vă spun că am fost într-o seară. Mergeţi într-o
seară să vedeţi cum miroase.
Dl Primar : În afară de pământul care se aduce de la canalizare, se mai duc
unii noaptea şi mai lasă moloz…
[…]
Dl Dincă Florin Ionuţ : Întrebați oamenii ce spun, dacă miroase sau nu
miroase pentru că ei sunt cel mai în măsură să vă spună.
Dl Primar : Lumea a spus că pe partea cealaltă este unul care creşte porci,
are 20 de porci sau câţi are.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Oamenii nu spuneau de mirosul de la porcii nu ştiu
cui.
Dl Primar : Urina vine chiar acolo.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Spuneau de la mirosul de acolo de la gunoaiele care
se aruncă în continuare.
[…]
Dl Predea Gheorghe : Domnule Florin acolo se aduc mai mult materiale de
construcţii, este mai puţin gunoi menajer. Gunoiul menajer are unde să îl dea.
Gunoiul de la construcţii nu are unde să îl dea. Asta e boala mea peturi, polistiren,
etc. Probabil că 10% este şi gunoi menajer dar restul…
Dl Dincă Florin Ionuţ : Cert este că în continuare se aruncă. Eu v-am atras
atenţia.
Dl Predea Gheorghe : Nu este o problemă.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Şi mai este o problemă. Tot acolo trebuie să luaţi
măsuri cu cositul pentru că ambrozia este foarte mare prin spatele gardului pe la
Schelă, pe la… Eu am spus anul trecut.
Dl Predea Gheorghe : Dar nu este loc circulabil zona aceea.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Da, dar sunt case, sunt oameni pe care îi deranjează
Dl Predea Gheorghe : Dacă sunt case şi este în jurul proprietății trebuie să îşi
facă fiecare.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu este în jurul proprietăţii. Este la gardul acela de la
Schelă vechi şi este foarte aproape de casele acestea care vin spre cimitir.
Dl Predea Gheorghe : O să îi notific pe cei de la Schelă, i-am mai notificat,
să îşi cosească în jurul proprietăţii.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu are cum să cosească. Este gardul Schelei.
Dl Primar : După gard.
Dl Croitoru Gabriel : Este pe domeniul public.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Este pe domeniul public.
Dl Croitoru Gabriel : Este între drum şi gard.
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Dl Predea Gheorghe : Între drum şi gard este domeniul public dar este
obligaţia proprietarului numai între mine şi el dar dacă este între el şi drum este
obligaţia lui.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Este în spatele gardului de la Schelă.
[…]
Dl Predea Gheorghe : Cine se duce acolo, nu se duce nimeni. Sunt numai
bălării. Ce noi cosim de dragul de a cosi?
Dl Dobrică Cristian : Este vorba de ambrozie.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Domnule, este vorba de ambrozie.
Dl Predea Gheorghe : Da domnule, dar şi ambrozia dacă te duci în zona ei
[…]
Dl Dincă Florin Ionuţ : Nici o problemă dacă nu credeţi…
Dl Predea Gheorghe : Noi nu avem bani, deabea ne chinuim cu banii şi…
Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar o coasă acolo nu se poate fi…
Dl Predea Gheorghe : Aia tot pe bani se face. Motorul merge pe benzină…
Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar nu poate să cosească omul acela că nu este pe
proprietatea lui, nu este în faţa porţii lui.
Dl Predea Gheorghe : Ştiţi ce înseamnă domnule să coseşti acolo? Adică
dumneavoastră căutaţi şi descoperiţi un cocleau cu o ambrozie şi veniţi să îmi
spuneţi să îmi spuneţi…
Dl Primar : Nu este lângă casă?
Dl Predea Gheorghe : Nu este.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Cum! Încep casele. Se termină gardul, încep casele şi
casele sunt puţin mai jos.
Dl Predea Gheorghe : Unde încep casele? Nu este între Schelă unde era
porcăria şi…
Dl Dincă Florin Ionuţ : Şi de unde se termină către cimitir nu sunt case?
Dl Mihalcea Florea : Sunt şi pe stânga şi pe dreapta.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu sunt case? Sunt şi pe o parte şi pe cealaltă.
Dl Predea Gheorghe : Şi asta vreţi să spuneţi la stradă?
Dl Dincă Florin Ionuţ : La stradă.
Dl Primar : Cel care are casa trebuie să îşi facă curat în faţa casei.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar nu este în faţa casei lui. Acolo este o porţiune cu
gard de la Schelă, gard de plăci de beton.
Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Domnule primar, la „Greu” unde erau I5urile până în Gurău.
Dl Predea Gheorghe : Da domnule, la Schelă.
[…]
Dl Predea Gheorghe : Notificăm Schela, dacă nu am notificato deja.
[…]
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Dl Dincă Florin Ionuţ : Cine, necine…
Dl Primar : Au venit cei de la Schelă sau i-am notificat şi s-au interesat să le
spunem…
Dl Predea Gheorghe : Noi zonele sensibile cu ambrozie din oraş le-am
identificat şi le-am dat termen. Termenul expiră acum pe 31. Şi acum o să
observăm dacă şi-a îndeplinit obligaţiile sau nu. Acolo Schela trebuie să facă. În
faţa proprietăţii agenţilor economici şi persoanelor fizice până la acostamentul
drumului este treaba proprietarului să îşi facă curăţenie.
Dl Isbăşoiu Constantin : Este treaba proprietarului dar mai forţaţii puţin.
Dl Dincă Florin Ionuţ : Mai somaţii.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai somaţii pentru că aşteptă invitaţii…
Dl Predea Gheorghe : Forţăm. Mai sunt şi bătrâni, mai sunt şi neputincioşi,
mai sunt şi…
Dl Isbăşoiu Constantin : Am înţeles.
Dl Predea Gheorghe : Mai faceţi şi voi, face şi primăria dar nu avem
capacitatea ca să facem tot. Am doi cu coasa, am patru care cosesc în condiţiile
când media e de trei. Se mai strică motocoasa mai ales cum au fost căldurile
acestea. Nu avem capacitatea administrativă ca să acoperim toate zonele oraşului şi
de aceea trebuie să mai facă şi cetăţenii.
[…]
Dl Croitorul Gabriel : Să faceţi în curte la grădiniţă.
Dl Predea Gheorghe : Am făcut. La Balaca.
[…]
Dl Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. Vegetaţia aceasta din cauza acestor
ploi de două săptămâni a crescut.
[…]
Dl Predea Gheorghe : Dacă mai avem zone sensibile mai putem să mai
facem.
Dna Cărpuşor Sanda : Mai sunt alte discuţii?
Dl Dincă Florin Ionuţ : Şi vis-a-vis de biserică la Boldeşti la doamna
Tudosoiu în faţa porţii pe trotuar este o gură de canal care s-a rupt de tot.
Dl Vasile Adrian: Lângă troiţă?
Dl Dincă Florin Ionuţ : Lângă troiţă, da.
Dl Croitorul Gabriel : Şi la mine mi s-a rupt canalul de tot. Dacă cade un
copil acolo este pe domeniul public.
Dl Predea Gheorghe : Domnu Petrişor ia să discuţi cu… sunteţi sponsorul
secund şi să puneţi un capac de carosabil la Gabi pe podul acela mare.
Dl Petrişor Aurel : La ce este?
Dl Predea Gheorghe : La Gabi la poartă.
Dl Petrişor Aurel : La porţi sau la cămin?
Dl Croitorul Gabriel : La gura de vizitare.
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Dl Predea Gheorghe : La gura de vizitare.
Dl Croitorul Gabriel : Nu de pe drum. Fiind gardul mai în curte întoarce
maşini şi s-a trecut cu roata pe el şi la făcut praf .
Dl Petrişor Aurel : Am luat la cunoştinţă. Altceva?
Dna Cărpuşor Sanda declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi
23.07.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cărpuşor Sanda

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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