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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

                                      

Încheiat astăzi 25.06.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local  al oraşului 

Boldeşti-Scăeni, la care au participat 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în 

funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr. 

168/19.06.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 8501/19.06.2019.  

La lucrările şedinţei mai participat :  având în vedere că d-na secretar Tudor 

Florina Neli este în concediu de odihnă participă dl Iamandi Ion – şef serviciu 

administraţie,  d-na Vişănoiu Daniela – consilier administraţie. 

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. 

Având în vedere că domnul primar este în concediu de odihnă, dl. 

viceprimar 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 extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 06.06.2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

Dl Iamandi  Ion supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 06.06.2019, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 
 

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Raportului de oportunitate privind vânzarea imobilului situat pe strada Gloriei, nr. 

5, aparţinând domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului de 

oportunitate privind vânzarea imobilului situat pe strada Gloriei, nr. 5, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind vânzarea 

unei suprafeţe de teren situată pe strada Podgoriei. 

 Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren 

situată pe strada Podgoriei se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenului în cazul unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu 

destinaţia de locuinţe. 

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 pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rezilierea 

contractului de închiriere pentru suprafeţe 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. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de 

închiriere pentru suprafeţe 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 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea  

cofinanţării investiţiei „Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada 

Fântâna lui Mateescu”. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dna Cărpuşor Sanda : Vă rog domnule Dincă. 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Dacă în viitor, ştiu că la şedinţa pe comisii domnul 

viceprimar a spus că intenţionează ca în viitor să mai prindă şi alte străzi care mai 

sunt pentru cofinanţare proiecte de gaze… 

Dl Predea Gheorghe : Da, în viitor… 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Şi mai este undeva pe strada Viilor o bucată unde a 

fost terenul acela al Petromului. Strada Viilor, nr.8B, la Rădulescu.  

Dl Dobrică Cristian : El a zis că vine şi el cu nişte bani. 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Din ceea ce ştiu este conducta trasă. 

Dl. Dobrică Cristian :  Are ţeava trasă pe bani lui până jos. 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Trebuie făcută racordarea. 

Dna Cărpuşor Sanda : Nu este branşat. 

Dl Predea Gheorghe : Viilor ce număr? 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Nr. 8B. 

[…] 

Dna Cărpuşor Sanda : V-aţi notat dumneavoastră şi identificaţi. 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Cei de la Distrigaz i-a cerut vreo 300 milioane, dar 

ţeava este pusă pe bani lui doar să facă… 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Nu este branşat, nu este racordat.   



3 

 

Dl Predea Gheorghe : Da. O să identific şi o să văd care este situaţia şi dacă 

este să vedem cum facem… 

Dl Croitoru Gabriel : Mai ales că este ţeava trasă. 

[…] 

Dl Dincă Florin‒Ionuţ : Măcar în următoarea etapă dacă… 

Dl Predea Gheorghe : Da. Am înţeles. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea  cofinanţării investiţiei 

„Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada Fântâna lui Mateescu”  

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea  

cofinanţării investiţiei „Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada 

Codrului”. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea  cofinanţării investiţiei 

„Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada Codrului” se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea  

cofinanţării investiţiei „Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada 

Sportivilor”.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea  cofinanţării investiţiei 

„Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale pe strada Sportivilor” se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat pe strada Fagului.  

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 proprietarul construcţiei este 

Cooperativa de Consum concesionarea se poate face fără licitaţie în favoarea 

proprietarului clădirii. De aceea am iniţiat acest proiect de hotărâre fără licitaţie. 

Regulă  este cu licitaţie publică, dar având în vedere că este proprietarul 

construcţiei concesionarea terenului o facem fără licitaţie publică. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie 

publică a unui teren situat pe strada Fagului se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

          Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 41/28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de 

salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni. 
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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 tariful la salubrizare s-a majorat 

automat taxa de salubrizare conform legii trebuie să fi în cuantum egal cu tariful de 

colectare. În acest sens propunem ca această taxă de salubrizare să fie la nivelul 

tarifului de colectare.   

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 41/28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul 

oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

          Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/30.09.2008 privind instituirea 

unor taxe speciale. 

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 sunt cetăţeni ai oraşului care nu 

pot să îşi cosească din faţa proprietăţii iarba solicită la primărie să îi cosim noi. 

Neavând instituită această taxă de cosit autoritatea locală a propus aceste taxe 

pentru asemenea situaţii în care cetăţenii nu reuşesc să îşi cosească datorită că sunt 

la serviciu sau sunt bătrâni şi ca să poată să… 

Dl Croitoru Gabriel : Nu au scule în primul rând. 

Dl Predea Gheorghe : Nu au scule şi ca să putem să rezolvăm şi situaţia 

aceasta am propus această taxă. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Cele care sunt lăsate în paragină şi nu a venit 

nimeni din moştenitori… 

Dl Predea Gheorghe : Cele în paragină de la anul se plăteşte impozitul până 

la 400%. Am aprobat în consiliul local. Este o procedură în curs de derulare. 

Cărpuşor  Sanda : Da domnul Biţă! 

[…] 

Dl Biţă Paul : Calea ferată are o zonă… 

Dl Predea Gheorghe : De administrare. 

Dl Biţă Paul : De ce facem noi curăţenie în zona respectivă şi nu vin 

dumnealor să facă? 

Dl Predea Gheorghe : Facem pentru faptul că avem solicitări de la cetăţeni 

că este focar de infecţie şi de cele multe ori le facem noi. Le-am făcut şi adresă 

dar… 

Dl Croitoru Gabriel : Nu răspund la adrese.                                                

[…] 

Dl Biţă Paul : Dacă avem ceva în zona căii ferate ne cer bani. Noi de ce să 

nu le cerem? 
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Dl Predea Gheorghe : Până când facem procedurile trece vara. Iniţierea 

rămâne şi până rezolvi problema… De câteva ori pe an băgăm personalul 

primăriei. Este vorba la boldeşti unde cosim în jurul barierei şi la Scăeni tot aşa de 

două ori pe an în zona… 

Dl Croitoru Gabriel : Bine că au pus oglinzi, că altfel…. 

Dl Predea Gheorghe : Ca procedură. Întâi se face solicitarea, se merge la faţă 

locului unde se face o poză şi apreciem… 

Dl Croitoru Gabriel : Trebuie adăugat acolo ca după cosire să dăm cu 

erbicid, pentru că am vorbit mai de mult că dăm măcar pe strada Bucovului în 

anumite zone cu erbicid.  

Dl. Mihalcea Florea : Erbicidul se dă după cosire. 

Dl Croitoru Gabriel : Eu nu ştiu când, dar trebuia specificat acolo tot aşa o 

taxă şi…  

Dl Predea Gheorghe : Nu, că nici noi nu avem capacitatea administrativă să 

facem toate aceste activităţi. Avem 10 persoane. 

Dl Croitoru Gabriel : Nu era mare lucru. 

Dl Predea Gheorghe : Ce să facem cu 10 angajaţi din care 4 sunt la tractor. 

Nu avem capacitatea administrativă la ora actuală cel puţin. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 101/30.09.2008 privind instituirea unor taxe 

speciale  adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 12 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 : Este vorba de contractul de finanţare de cadastru 

gratuit din partea OCPI – PH care urmează să îl încheiem şi din punctul de vedere 

al contractului trebuie să majorăm veniturile la secţiunea de funcţionare cu 160.000  

lei. După această aprobare urmează să facem procedura de achiziţie a sectorului de 

cadastru. Suntem la etapa a-V-a. Nu am finalizat nici măcar etapa a-III-a pentru că 

la etapa a-IV-a nu s-a prezentat nimeni, iar pentru etapa a-III-a firma care s-a 

prezentat nu a mai fost nevoie să îi prelungim contractul pentru că nu a prezentat 

documentaţia cu măsurători. Acum în etapa a-V-a este posibil să nu vină nimeni 

pentru că preţul este foarte mic. Este vorba de 60 lei/ha. Autorizaţii fără 150 lei nu 

măsoară.    

Dna Filostache Corina : Măsurători de cadastru? Este băiatul la o colegă. O 

să vorbesc. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Noi facem licitaţie […] 

Dna Filostache Corina : Da, participă la licitaţie. 
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Dl Predea Gheorghe : Ideea este în felul următor. Trebuie să aibă 

capacitatea. Avem şi noi câţiva din aceştia, dar în doi nu poate să facă lucrarea. Dar 

nici o problemă, dacă aveţi cunoștințe persoane cu cadastru să vină să participe la 

licitaţie. Nu vine nimeni pentru că preţul este foarte mic. 

Cărpuşor  Sanda : Suprafaţa foarte mare. 

Dl Predea Gheorghe : Nu este doar extravilan, este şi intravilan. Iar la 

intravilan conform procedurii trebuie să măsori casa, curtea, tot. 

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 13 al ordinii de zi : DIVERSE 

1. Se prezintă informarea nr.8527/20.06.2019, prin care A.D.I. Deşeuri 

Prahova în urma şedinţei de lucru din data de 14.06.2019 şi a solicitării de reziliere 

a contractului de Delegare nr.1792/13.09.2016 a Primăriei Ploieşti, respectiv a 

Primăriei Blejoi, pentru a prezenta Consiliului Local situaţia creată. 

Se trece la discuţii : 

Dl Predea Gheorghe : Spuneţi domnule Tănăsescu. 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : M-am dus astăzi să plătesc gunoiul şi 

înaintea mea era o femeie căreia ia spus că mai are de plătit din urmă. În fine, 

femeia a plătit. La mine a zis că pe luna trecută am de plată că pe luna asta… De ce 

nu vin facturile cum trebuie pentru că vin la două luni, la trei luni? 

Dna Filostache Corina : M-am lovit de aceeaşi problemă.  Aveam facturi pe 

3-4 luni în urmă şi mi-au spus că durează… Nu am înţeles!  

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Pe noi nu ne interesează dec e durează… 

Dna Filostache Corina : Primeşti factura, te şi sperii de ce ai restanţă când  tu 

eşti la zi.  

Dl Predea Gheorghe : Nu am înţeles. Mine îmi aduce fata aceea la birou 

factura. 

Dna Filostache Corina : Dar v-aţi uitat pe factură la restanţe? 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar vă mai ia penalizări? 

[…] 

Dna Filostache Corina : Deci, eu figurez cu restanţă fără să am restanţă. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Să înţeleg că nu vă dă factura în fiecare lună? 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Nu. Vine întârziată factura. Când te duci 

acolo să plăteşti o factură spune că mai ai din urmă. 

Dl. Mihalcea Florea : Mai ai una din urmă pentru că este eliberată factura 

după data scadentă. 

Dna Filostache Corina : Trebuie să fi foarte atent. 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Problema era la săraca femeie pentru că 

intrase în panică. 
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[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să fac adresă la Rosal pentru data când se comunică 

facturile către beneficiari. 

[…] 
 

          2.  Dl Predea Gheorghe : Pentru problema cu microbuzele. Cred că avem o 

mare problemă. Astăzi am primit o adresă din partea operatorului că începând cu 

01 iulie nu mai prestează serviciul întrucât nu ia sunt licenţiaţi şi dacă Guvernul nu 

dă o hotărâre… Mi-a făcut o notificare. Astăzi am trimis la Consiliul Judeţean şi nu 

am încă un răspuns cu ce se întâmplă după 01 iulie. Ei nu au licenţă decât până la 

30 iunie şi de la 01 iulie conform legislaţiei nu ştiu ce să facă…   

Dl Dincă Florin Ionuţ : Şi acum v-au anunțat cu câteva zile înainte?  

Dl Predea Gheorghe : Da. Am primit de la Asociaţia Transportatorilor – SC 

Gerom Trans că începând cu data de 01 iulie nu mai prestează activitatea întrucât 

Guvernul  nu a… 

Dl Isbăşoiu Constantin : În guvern să discute să facă ceva de…  

Dl Predea Gheorghe : Acum am făcut adresă la Consiliu Judeţean şi să 

vedem ce ne răspunde. Alte informaţii nu am să vă dau cu privire la acest aspect. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Referitor la treaba cu Rosalul şi gunoiul. Sunt nişte 

pubele acolo în spate la Catrinoiu care dau practic şi în faţa casei lor. 

Dl Predea Gheorghe : Sunt în faţa casei lor. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Sunt în faţa casei lor şi de mai multe ori am văzut şi 

au sesizat…, este mizerie mare acolo pentru că nu se ia la timp gunoiul, rămân 

gunoaie pe jos şi este deranjant… Oamenii au dreptate. Nu s-ar găsi o soluţie să fie 

mutate în altă parte din faţa casei lor 

Dl Predea Gheorghe : Ele au fost acolo când şi-au făcut casa şi nu au vrut să 

le mut. 

[…] 

Dl Vasile Adrian : Înainte să îşi facă casa acolo ei au cerut să aibă pubele 

acolo pentru magazin ca să poată să îşi ducă gunoiul. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da, dar omul şi-a făcut casă, plăteşte taxe şi impozit  

pe… 

Dl Predea Gheorghe : Platforma de gunoi era la magazinul lor. În momentul  

care a concesionat ai zis să o mutăm mai încolo. Noi am mutat-o. Acum după ce 

am mutat-o acolo şi-a construit casa… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Până la urmă nu iar deranja atât de tare că este în faţa 

casei ci faptul că nu se ia la timp pubelele care sunt pline.  

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Se aduce gunoi şi de la blocuri.  

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Florin a zis şi ei că aruncă gunoiul acolo. 

Dl Mihalcea Florea : Acolo aruncă. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Aruncă. Dar nu aruncă numai ei. 
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Dl Predea Gheorghe : Ei, în mod normal magazinele trebuie să aibă 

tomberonul propriu dar ei aruncă tot acolo, şi Gheorghe şi… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Ei au un contract de gunoi de 0,25 mc si normal este 

să aibă tomberonul lor.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Tot fata răposatului Gheorghe nu m-a lăsat să… Tot 

trăia cu speranţa că le mut de acolo. Adică nu m-a lăsat… Tot zicea să le mai las şi 

să le mut mai încolo.  Dânşii vor ca să le mutăm peste drum. Cei de la bloc zic să 

nu ducă gunoiul la ei iar cei din partea cealaltă zic că nu traversează strada. 

Dna Filostache Corina : Dar nu este corect. De ce  să vină cu gunoaiele toţi 

la noi?  Fiecare pe partea lui. 

[…] 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Mai este o problemă. Chiar nimeni nu stă 

noaptea, poliţia, poliţia locală pentru că se ţipă şi se urlă pe băncile acelea până 

dimineaţa cu băutură, sticle,… Chiar nimeni nu trece până dimineaţa?  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu aţi văzut că a venit domnul comandant şi a spus 

că e bine, că… 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Ce este acolo este dezastru. În fiecare noapte 

ţipă până la 3 dimineaţa. 

Dl Mihalcea Florea : Veniţi pe Aleea Clubului să vedeţi ce este. 

[…] 

Dl Mihalcea Florea : Sunt 50-60 de maşini… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Unde este zona? 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Lângă Samir. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să facem o sesizare la Poliţie. 

Dl Mihalcea Florea : Şi pentru Aleea Clubului. 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : La ședința pe comisii v-am spus despre terenul de la 

școala veche că este mizerie…  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Astăzi a luat. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Tomberoanele sunt pline. 

Dl Predea Gheorghe : Nu le-a luat? 

Dl Isbăşoiu Constantin : Sunt pline şi vegetaţia este cât ele. 

Dl Predea Gheorghe : Am luat din acelea selective. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acelea selective mari, nu le-am văzut pe celelalte 

două dar unul din ele sigur are capacul ridicat aşa de plin este. Acum am trecut pe 

acolo. 

Dl Croitorul Gabriel : Cu ce îl descarce pe acela că trebuie o maşină 

specială.  
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Dl Predea Gheorghe : Nu, nu, nu. Am primit mesaj şi mie mi s-a spus că le-a 

luat.  

Dl Mihalcea Florea : Se umple imediat. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Astăzi la ora 10 mi-a raportat că le-a luat. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : La ce oră aţi trecut astăzi. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acum, înainte de şedinţă. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : La ora 11 a urcat cei de la Braicata. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi aş mai avea o problemă. Acum nu ştiu dacă şi 

ceilalți colegi se lovesc de asta. Este cam o invazie de ţânţari. Există o posibilitate 

să deratizăm cu ceva? 

Dl Predea Gheorghe : Se poate face o dezinsecție dar din punct de vedere 

financiar nu sunt bani. Nici nu aş vrea să fac pentru faptul că sunt bani cheltuiţi şi 

care nu ştiu ce eficienţă are. Trebuie să fac în parcuri. Nu pot să fac… 

Dl Mihalcea Florea : Dacă nu faci pe toată raza oraşului şi faci pe proţinui… 

Dl Predea Gheorghe : Am avut situaţii când am făcut la Scăeni acum vreo 3-

4 ani dezinsecţie pentru ţânţari, pentru tot felul de insecte şi la două 2-3 zile au 

venit iar.  

[…]  

Dl Predea Gheorghe : Este o chestiune care nu poţi să… Îi plăteşti factura şi 

pe urmă peste o săptămână… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Eu mi-am cumpărat nişte soluţii şi stropesc. Dar 

astăzi dispar şi mâine apar din nou. 

[…]  

Dl Predea Gheorghe : Nu pot să fac pe privat. Nu ai avioane să dai toată 

zona. Trebuie să fac în parcuri. Nu îmi vine să dau banii pentru o soluţie care ori 

poate fi contestată că am dat banii şi a fost apă chioară… Cu toate că îi spun să 

aducă probă. Ştiu eu ce a pus acolo?!  

Dl Vasile Adrian : Proba e în fiolă, restul poate fi… 

Dl Predea Gheorghe : Asta este problema că nu am bani, iar dacă aş avea 

bani tot nu aş… Numai dacă aş fi forţat, aţi insista aş face, nici o problemă. 

Dna Cărpuşor Sanda : Spuneţi domnul Biţă că aţi vrut de trei ori să spuneţi 

ceva. 

Dl Biţă Paul : Având în vedere că activităţile sportive în oraşul nostru au luat 

amploare şi rezultatele obţinute de aceşti copii minunaţi sunt destul de frumoase. 

Aş propune ca şi noi consilierii, dacă sunteţi de acord, să îi sprijinim măcar prin a 

le face câte un abonament anual. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Unde? La ce? Eu ştiu că aţi spus de fotbal… 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Sunt de acord. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Tu să nu fi de acord care eşti profesor de sport! 

[…]  
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Dl. Croitoru Gabriel : Atâta timp cât lipsesc performanţele… 

Dl Biţă Paul : Lipsesc? 

Dna Filostache Corina : La judo suntem foarte buni. 

[…]  

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Am spus că sunt la categoria de juniori 

campioni  naţionali… De ce nici un sportiv nu este selecţionat la lotul naţional de 

vârsta respectivă? Vă spun eu că este un alt campionat, nu este campionatul 

naţional de judo.  

[…]  

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Dacă nu este toată ţara nu are cum să fie la 

lotul naţional.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Deci este un stat paralel. 

[…]         

  Dna Cărpuşor Sanda declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

25.06.2019.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 

                    Cărpuşor  Sanda                                         Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


