ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 24.09.2019 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.
250/18.09.2019 şi în scris prin convocator nr. 12539/18.09.2019.
La lucrările şedinţei mai participat : d-na secretar Tudor Florina Neli, d-na
Vişănoiu Daniela şi dl Oproescu Dumitru - Director SC Eco-Ferm.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Dincă Florin-Ionuţ care a fost ales în
unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile august şi septembrie.
Dl primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în
unanimitate de voturi.
Doamna Cioc Rodica anunţă Consiliul Local că se abţine de la adoptarea
proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi la nr. 5 întrucât are calitatea de
administrator al S.C. Divan Solution S.R.L.
Se trece la primul punct al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 29.08.2019.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate.
D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 29.08.2019, care se
aprobă în unanimitate de voturi.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Înainte de a începe ordinea de zi să discutăm despre
problema de la Cristim. Îl avem aici pe domnul director. Sunteţi de acord?
Consiliul Local este de acord cu această propunere.
Dl Predea Gheorghe : Ca să nu îl ţinem pe domnul director la toată şedinţa.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Putem să începem.
Dl Predea Gheorghe : Dacă îmi permiteţi înainte de a începe. Mai mulţi
cetăţeni au sesizat atât în scris cât şi verbal atât la mine cât şi la domnul primar
despre activitatea acestei societăţi în sensul că există un miros insuportabil. Ziua în
zona Scăeni-Moară, iar seara tot cartierul Scăeni şi la Balaca…
Dl Dobrică Cristian : Şi la Balaca.
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Dl Predea Gheorghe : În această situaţie am discutat în consiliul local la
şedinţele anterioare şi până a purcede la alte măsuri trebuie să ştim şi punctul de
vedere al acestei societăţi şi să ne spuneţi dacă au toate avizele necesare, dacă au
avut vreo defecţiune tehnologică în această perioadă pentru faptul că acest miros
este de vreo 6 luni de zile. Până acum 6 luni exista un anumit mic miros pe DN1
dar nu era în cartierele Scaeni şi Balaca. Din acest punct de vedere v-am ruga să ne
detaliaţi activitatea dumneavoastră şi măsurile care pot fi luate.
Dl Oproescu Dumitru : În primul rând ştiţi că societatea Cristim este o
societate destul de mare şi nu îşi permite să nu facă investiţii. Investiţiile care sunt
pe teritoriul orașului sunt foarte mari şi în continuare vor fi şi mai mari. Legat de
ce aţi spus dumneavoastră de miros pot să vă dau câteva amănunte şi pe urmă să vă
dau măsurile pe care le vom lua.
Începând din vara aceasta, canalul care trece pe lângă fermă, a fost
decolmatat parţial. Nu s-a dus lucrarea până să corespundă în râul Teleajen. În
afară de aceasta au existat câteva defecţiuni, mă refer la canalizări care s-au
înfundat şi pot spune că uneori ploile, pentru că au fost ploi numeroase, acele
canalizări nemaiputând face faţă înfundându-se au deversat în canal. Ajungând în
canal nemaiavând scurgere, nu pot să zic apă dar nici dejecţii, acest amestec a
generat formarea unor bălţi, am fost personal acolo şi am văzut că ele degajă acel
miros. Am luat măsurile şi nu neg că noi transportăm aceste dejecţii, avem
amenajat tot cu avize de la mediu la Măgurele. Uneori noaptea unii din
mecanizatori ca să nu se mai ducă, nu au fost controlaţi, au deversat pe câmp. S-a
luat măsura, eu sunt de curând aici, dar cel care va fi prins i se va desface
contractul de muncă. Am luat masuri să înscriem în circulaţie tot ce înseamnă
utilaje, cisterne ca să nu avem probleme. Am văzut curenţii principali, pentru că
aceasta este problema de vine mirosul, pentru că vin dinspre gârlă spre oraş. De
curând s-a dat în funcţiune o staţie de…, noi îi spunem PRU, deshidratare a acestor
dejecţii care şi ea înlătură cea mai mare parte din mirosurile care vin de la grajduri.
În toamna aceasta vom face perdele de protecţie, adică pe o lăţime de jur
împrejurul societăţii, plus acolo în zona în spate unde sunt grajdurile vom veni cu
lăţimea perdelei mai mare şi vom căuta să punem tei, salcâmi, ca să vină un alt
miros decât…
Dl Predea Gheorghe : Această măsură este pentru viitor nu ca să…
Dl Oproescu Dumitru : Pentru viitor. Momentan vă pot arăta, noi am dat
la…, cel puţin de când sunt eu am dat la laborator şi avem analiza emisiilor. Hârtia
spune că ne încadrăm în parametrii normali. Într-adevăr…
Dl Predea Gheorghe : Ați dat ziua sau noaptea?
Dl Croitoru Gabriel : La ce oră? Spuneţi-ne la ce oră aţi dat.
[…]
Dl Oproescu Dumitru : Doar nu vena noaptea…
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Dl Dincă Florin-Ionuţ : Depinde… Dacă nu a venit într-o oră de vârf
[…]
Dl Oproescu Dumitru : Staţi. Puneţi-mi întrebările pe rând.
Dl Croitoru Gabriel : Problema este în felul următor. Miroase de la ora 19 la
ora 23. Nu se poate aşa ceva. Dumneavoastră ne spuneţi că de la nişte bălţi, dar
acelea ar mirosi permanent. Dar miroase numai seara.
Dl Oproescu Dumitru : Ascultaţi-mă cu atenţie. În momentul în care adie
vântul tot mirosul…
Dl Croitoru Gabriel : Domnule director vă dau întâlnire la Balaca la ora 21
să vedeţi cum miroase.
Dl Oproescu Dumitru : Da. Eu sunt dispus la orice oră şi vă răspund la orice
întrebare. Vreau să fim obiectivi.
Dl Croitoru Gabriel : Lăsaţi-ne un n umăr de telefon ca să vă sunăm când
miroase la Balaca ca să vedeţi că nu spun…
Dl Oproescu Dumitru : Eu sunt până târziu, domnule consilier, aici.
Dl Predea Gheorghe : Continuaţi.
Dl Oproescu Dumitru : De asemenea vrem să modernizăm şi canalizarea
pentru că este păcat că s-au făcut atâtea investiţii, dar toate acestea necesită durată.
Nu pot să spun că de mâine, dar astea se vor face. Trebuie să ţineţi cont şi
dumneavoastră că activăm pe teritoriul oraşului, suntem un bun plătitor şi la
impozit, lucrează numai din zona aceasta cel puţin 140 de oameni, în tot judeţul la
investiţiile care sunt lucrează la Cristim 2400 de cetăţeni. În afară de acest miros
nu cred că am creat probleme. Deci o să căutăm să îndepărtăm…
Dl Croitoru Gabriel : Aţi mărit „şeptelul” şi aţi făcut investiţii lângă DN.
Trebuia să le faceţi mai în spate. Legea aia cu 500 de metri nu mai este valabilă?
[…]
Dl Croitoru Gabriel : Acolo sunt nişte case de locuit.
Dl Oproescu Dumitru : Domnule consilier, referitor la legea aceea este
valabilă şi aceea dar statul român protejează totuși şi investiţiile din agricultură.
V-aş ruga, pentru că nu vreau să discut contradictoriu doar vă reamintesc aşa…
Există Legea nr. 204/2008 prin care sunt protejate şi exploataţiile agricole. Adică,
trebuie să ţinem cont că aceasta a fost investiţie din 1948 de când a venit partidul
comunist la putere.
Dl Croitoru Gabriel : Da.
Dl Oproescu Dumitru : Ia a avut toate autorizaţiile la vremea respectivă şi
deci pe măsură ce oraşul s-a extins trebuia să se ţină cont de această investiţie care
este acolo. Nu râdeţi pentru că acesta este adevărul.
Dl Croitoru Gabriel : dumneavoastră aţi făcut o investiţie nouă nu vorbim
de acelea vechi.
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Dl Oproescu Dumitru : Domnule consilier, am modernizat grajdurile. Miros
mai nemernic decât din urma porcilor nu există şi…
Dl Croitoru Gabriel : Miroase a vacă nu a porci.
Dl Oproescu Dumitru : Am înlocuit porcul cu vaca, asta v-am spus.
Dl Croitoru Gabriel : Da şi acum miroase a vacă.
Dl Oproescu Dumitru : Da. V-am spus care au fost motivele. Căutăm să le
înlăturăm.
Dl Croitoru Gabriel : Da.
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Permiteţi-mi. Mirosul de la vaci este foarte puternic.
Vacile emit o cantitate de metale echivalentă cu dioxidul de carbon degajată de o
maşină (atenţie!) care a consumat 21.400 de litri de benzină. Deci este un miros…,
şi probabil dumneavoastră ştiţi asta. Este un miros foarte, foarte toxic.
Dl Predea Gheorghe : Adică, domnule director, ce vreau să vă spun. La
momentul când dumneavoastră aveaţi efectivul de un anumit număr nu exista
această problemă, de când aţi mărit efectivul la aproximativ 1800 de capete acest
miros s-a dezvoltat. Ţin să vă reamintesc că dumneavoastră aveţi construcţii fără
autorizaţie de construire…
Dl Oproescu Dumitru : Suntem în curs de…
Dl Predea Gheorghe : Dumneavoastră trebuie să funcţionaţi, pentru că există
legea aceea de protejare, în condiţiile legii. Adică dacă dumneavoastră aveţi toate
autorizaţiile şi atunci este o chestiune să o discutăm. Dar în condiţiile când
dumneavoastră funcţionaţi fără autorizaţie şi populaţia are de suferit este alta
problema. Aici este…
Dl Oproescu Dumitru : Noi nu avem de gând, deci nici noi nu vrem ca
nimeni să sufere sau să facem rău populaţiei. Deci am făcut o investiţie, o ducem la
capăt, încă se lucrează la Studiul de Impact. Sunt foarte multe cereri înaintea
noastră pentru studiul de impact. În momentul în care vine studiul de impact se
obţin…
Dl Predea Gheorghe : Din informaţiile noastre pe care le deţinem
dumneavoastră studiul de impact conform legislaţiei actuale este imposibil să îl
obţineţi. Nu aveţi o soluţie pentru studiul de impact şi aceea este şi motivul pentru
care nu aţi putut să obţineţi autorizaţie. Aţi pus-o în funcţiune de unu sau doi ani…
Dl Oproescu Dumitru : Nu vreau să…
Dl Predea Gheorghe : Noi autoritatea locală am tolerat acest aspect, dar este
o situaţie când nu mai putem tolera pentru faptul că nu se mai poate. Deci, dacă
seara de la ora 19 până la ora 24 nu poţi să stai afară…
Dl Dobrică Cristian : Nu poţi să deschizi geamul.
Dl Predea Gheorghe : Sau avem alte informaţii că aţi schimbat hrana la
animale sau aşternutul. Este un alt compozit care s-ar putea să dea… De exemplu
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cei de la abator la staţia de epurare au nişte soluţii care dă pe paturile acelea. Am
avut probleme şi cu dânşii, dar au rezolvat. Nu există şi la dumneavoastră un
sistem, nu mă pricep, soluţii ca să absoarbă aceste mirosuri? Adică ce spuneţi
dumneavoastră este o soluţie de viitor care se poate întâmpla în 6 luni sau un an. Pe
noi ne interesează măsuri imediate. Ce se întâmplă! Nu avem ce să le răspundem la
cetăţeni şi mai ales că noi ştim că aveţi anumite „defecţiuni” în modul de
funcţionare. Nu aveţi autorizaţii…
Dl Oproescu Dumitru : Eu nu am venit aici nici să mă plâng, nici să mă…
Dl Predea Gheorghe : Nu. Aţi venit ca să prezentaţi situaţia.
Dl Oproescu Dumitru : Am venit ca să spun corect ce avem de gând să
facem. Dumneavoastră luaţi-o cum credeţi dumneavoastră, dar ce vă spun vă
garantez că aşa se va întâmpla. Îmi asum toată răspunderea şi ştiu ce spun. Deci
v-am spus şi repet. Mirosul provine din nenorocirile acestea care s-au întâmplat, că
a deversat în câmp şi au fost lacuri.
Dl Predea Gheorghe : Atunci aveţi posibilitatea de a asigura paza a celor
care deversează…
[…]
Dl Oproescu Dumitru : S-a terminat. Eu am spus, am luat măsurile… Ce să
fac, eu am venit de curând, am… Şi eu am constatat toate astea.
Dl Predea Gheorghe : Mirosea şi aseară, de asta pun.
Dl Croitoru Gabriel : Da.
[…]
Dl Oproescu Dumitru : Trebuie să curăţ canalul.
Dl Croitoru Gabriel : Credeţi-ne pe noi că trăim aici, dar nu daţi vina pe…
Dl Oproescu Dumitru : Nu dăm vina…
Dl Croitoru Gabriel : Ba da, asta vreţi să faceţi.
Dl Oproescu Dumitru : V-am spus că există o baltă acolo.
Dl Croitoru Gabriel : Domnul consilier Biţă Paul are o întrebare.
Dl Biţă Paul : Domnule director îmi pare rău că vă contrazic dar acum
câteva ore am fost şi am lucrat pe terenurile de lângă canalul de care spuneţi
dumneavoastră. Nu este nici un fel de miros.
[…]
Dl Oproescu Dumitru : Eu am curaj să mergem acolo. Eu ştiu ce spun.
[…]
Dl Oproescu Dumitru : Am maşina afară şi merg cu dumneavoastră sau cu
cine doreşte.
[…]
Dl Biţă Paul : Vă spun că eu am lucrat acolo…
Dl Oproescu Dumitru : Şi eu vă duc la faţa locului. Eu de acolo vin.
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Dl Biţă Paul : Balta care este acolo este de apă dulce, eu am gustat-o astăzi,
special vă spun, …
[…]
Dl Biţă Paul : Mirosul dumneavoastră ştiţi de unde vine? De la bălegarul de
vite. Acolo aveţi probleme.
Dl Croitoru Gabriel : De la prima fermă. De când aţi făcut asta este
nenorocire.
Dl Biţă Paul : Căutaţi să luaţi nişte soluţii să daţi pe patul de bălegar şi să
vedeţi că nu v-a mai fi miros.
Dl Oproescu Dumitru : Bineînțeles că sunt o serie de măsuri, dar v-am spus
că mirosul persistent…
Dl Petrişor Aurel : Îl aveţi depozitat acolo şi îl căraţi pe urmă.
Dl Oproescu Dumitru : Nu. Acum s-a luat măsura că îl încarcă în remorcă şi
îl duce. Nu aveau remorci înscrise în circulaţie… Poftiţi?
Dl Petrişor Aurel : El intră şi în fermentaţie.
Dl Oproescu Dumitru : Acum nu mai rămâne acolo. Rămânea în zona
respectivă. Acum s-au luat măsuri.
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule director mai am şi eu o întrebare.
Dl Oproescu Dumitru : Vă rog.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Dumneavoastră cunoaşteţi cu siguranţă şi aţi spus şi
acum sursa de poluanţi atmosferici. Ce acţiuni vă gândiţi să faceţi pe termen scurt,
acum, imediat, pentru a monitoriza această sursă de poluare. Dacă nu o
monitorizaţi degeaba faceţi o analiză, vine de la mediu şi face o analiză care se face
anual şi vine în timpul zile când atunci ştiu eu … nu faceți curăţenie la animale sau
ştiu eu nu se degajă mirosurile acestea. Trebuie o monitorizare orară, zilnică prin
care să preveniţi această sursă de poluare.
Dl Oproescu Dumitru : Deci este clar. Mirosul există. Noi am luat măsura,
dar nu pot să spun că de mâine pentru că durează până înscriem toate mijloacele în
circulaţie. Adică să fie cu vidanje, cu remorcă, cu toate. Cât să dureze! O
săptămână sau două. Am spus să plătească taxe de urgenţă să intrăm în normal. Ele
nu vor mai sta pentru că ele stăteau o perioadă până le transportau. Remorca va fi
acoperită, vidanja este vidanjă. Nu mai stă nimic aici. Vine din canal… Ce să vă
spun mai mult. Am găsit bazine fără capac, mirosul normal că iese, bate vântul
dinspre gârlă şi îl aduce aici. Asta este realitatea. Eu v-am spus, astea sunt faptele.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Măcar pentru o perioadă pe termen scurt dacă am
putea anunţa populaţia când sunt vârfurile acestea de degajare de emisie de
poluanţi. Ca să ştim că se întâmplă la ora 12 şi la ora 21.
Dl Oproescu Dumitru : Nu sunt vârfuri.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Să fie informată populaţia să închidă geamurile, să…
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Dl Oproescu Dumitru : Vă spun tot cinstit ce am constatat că doar am fost în
teren pentru că ştiam că vin aici şi trebuia să vin pregătit. Mirosul se răspândeşte în
momentul în care se agită să se scoată din bazin ele neavând capac. De aceea am
luat măsuri să se facă capace, dar durează câteva zile. Într-o săptămână, două cât o
dura până le înscriem în circulaţie. Cine este la dumneavoastră la evidenţă poate să
confirme că ieri sau astăzi am trimis băieţii pentru înscrierea vidanjelor. Întrebaţi şi
vedeţi că aşa este. Nu am ce să fac, le-am moştenit…
Dl Predea Gheorghe : Nu suntem absurzi, dar în termen de 30 de zile sper că
se va remedia.
Dl Oproescu Dumitru : Noi avem tot interesul să investim şi să facem o
treabă bună. Aveţi toată încrederea că vom face. Nu pot să spun o oră de miros…
V-am spus, în momentul când se umblă acolo şi în momentul când adie vântul
dinspre râul Teleajen. De acolo vine curentul în principal. Pentru început unde a
fost bazinul şi unde sunt astea am luat să îngrădesc cu tablă mai înaltă să nu… Da,
alte măsuri…
Dl Predea Gheorghe : Domnule preşedinte…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Sperăm să reuşiţi ceea ce ne-aţi spus astăzi.
Dl Predea Gheorghe : Noi vrem să credem că se va diminua acest fenomen.
Dl Oproescu Dumitru : Noi vrem. Sunt cetăţenii care lucrează la noi şi
cetăţeni ai oraşului şi văd şi ei şi pot confirma. Adică vrem să nu creăm la nimeni
probleme, vrem să ne dezvoltăm.
Dl Predea Gheorghe : Când nu a fost acest fenomen nu au fost probleme. În
momentul când au apărut probleme atunci ca orice fenomen se acutizează trebuiesc
luate măsuri.
Dl Oproescu Dumitru : El a apărut din motivele astea. Mărindu-se efectivul,
a fost un singur tractorist iar acesta nu a făcut faţă, presupun că v-am spus că sunt
venit şi eu de curând, cu transportul şi atunci a fost mai uşor să îl dea prin jur decât
să îl ducă la Măgurele unde aveam amenajat.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule director noi vă mulţumim pentru prezenţă
la şedinţa de astăzi şi poate vă mai invităm sau poate vă invităm chiar peste o lună
– două ca să ne aduceţi la cunoştinţă rezultatele pozitive.
Dl Oproescu Dumitru : Cu cea mai mare plăcere. O să vă spun exact ce s-a
făcut. Să apreciaţi si dumneavoastră…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Mulţumim!
Dl Oproescu Dumitru : Şi eu vă mulţumesc de înţelegere şi spor la şedinţă!
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
completarea componenţei Comisiei de validare.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind completarea componenţei
Comisiei de validare se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al doamnei Dincă Rodica – Florica.
Comisia de validare în urma analizei documentelor prezentate a încheiat
procesul-verbal de validare a mandatului consilierului local al doamnei Dincă
Rodica – Florica.
Dna Cărpuşor Sandală, preşedinte al Comisiei de Validare, dă citire
procesului-verbal încheiat de către comisia de validare a Consiliului Local al
oraşului Boldeşti-Scăeni, prin care propune validarea mandatului de consilier local
al doamnei Dincă Rodica – Florica.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al doamnei Dincă Rodica – Florica se adoptă în unanimitate de voturi.
Doamna consilier Dincă Rodica – Florica depune jurământul prevăzut la
art.32
alin.1 din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după care textul
jurământului se semnează de către consilier şi preşedintele de şedinţă.
Dna secretar Tudor Florina Neli : Din acest moment doamna Dincă Rodica –
Florica are drept de vot!
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind constatarea
tacitei relocaţiuni şi prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr.
847/22.01.2015.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind constatarea tacitei relocaţiuni şi
prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 847/22.01.2015 se
adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea
termenului contractului de închiriere nr. 13733/16.09.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului
contractului de închiriere nr. 13733/16.09.2016 se adoptă cu 15 voturi pentru.
Doamna Cioc Rodica nu mai este luată în calcul la stabilirea cvorumului necesar
adoptării hotărârii şi nu are drept de vot.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general al obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncţional”
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Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, finanţat
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
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 „Teren de sport multifuncţional” Liceul Tehnologic
Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, finanţat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
cofinanţării obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncţional Liceul
Tehnologic Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, finanţat prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
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 contribuţia consiliului local la care se
adaugă finanţarea obţinută prin PNDL.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării
obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncţional Liceul Tehnologic
Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, finanţat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
cofinanţării obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei electrice de distribuţie în
vederea alimentării cu energie electrică a două blocuri de locuinţe amplasate în
oraş Boldeşti-Scăeni, str. Intrarea Pieţii nr. 16 (fost nr.5), judeţul 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 : La investiţia blocului ANL participarea statului nu
cuprinde şi utilităţile. În acest sens am încheiat cu SC Electrica o convenţie pentru
branşamentul electric printr-un contract de cofinanţare. Există în legislaţie şi de
aceea am iniţiat acest proiect de hotărâre.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării
obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei electrice de distribuţie în vederea
alimentării cu energie electrică a două blocuri de locuinţe amplasate în oraş
Boldeşti-Scăeni, str. Intrarea Pieţii nr. 16 (fost nr.5), judeţul Prahova” se adoptă în
unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Petuniei,
oraş 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 : Există un plan de modernizare al acestei străzi. Prima
fază este aprobarea Studiului de Fezabilitate. Aşa cum am discutat şi la şedinţa pe
comisii am ales varianta cea mai economică.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiul de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Petuniei, oraş Boldeşti-Scăeni” se
adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
organizarea „Festivalului Toamnei”, ediţia a XI - a.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Dăm cuvântul domnului primar.
Dl Primar : Având în vedere că anul trecut nu am putut să organizăm acest
eveniment şi s-a mai îmbunătăţit situaţia celor de la UAMS, avem la dispoziţie
puţine fonduri, am hotărât să facem acest festival al toamnei. Bineînțeles, după
cum ştiţi, vor fi invitaţi producători privaţi cu produse agroalimentare, băuturi
alcoolice, bufeturi, dulciuri, jucării. Suma este destul de modică. Sperăm că o să
avem şi sponsorizări. […] Sperăm să vină cei din Republica Moldova cu trupa de
copii cu dansuri populare. Deci, vă invităm în 12-13 octombrie începând cu ora 13.
O să facem în aşa fel încât să organizăm şi o masă, să vedem unde, nu ştiu până la
ora asta, la care să participaţi toţi consilierii. O să avem invitaţi de la prefectură şi
consilieri judeţeni.
Dl Isbăşoiu Constantin : Numai o clipă. Vreau să spun şi eu ceva.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Da domnule consilier.
Dl Isbăşoiu Constantin : Sunt de acord ca şi ceilalţi colegi ai mei cu această
sărbătoare pentru că ne uneşte şi ne apropie dar cred că este tardiv că aţi băgat
proiectul acesta atâta timp cât deja acest lucru s-a hotărât şi afişele sunt prin oraş.
Dl Primar : Nu trebuia aprobat de noi.
Dl Isbăşoiu Constantin : Dacă el este deja hotărât şi pus…lozinca!
Dna Cărpuşor Sanda : Vă dau eu răspunsul. Facem ca data trecută. Le dăm
jos şi nu se supără nimeni.
Dl Isbăşoiu Constantin : Nu se ştie dacă nu se supără nimeni.
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Dna Cărpuşor Sanda : Dar oricum trebuie să se supere cineva. Niciodată nu
o să fie toată lumea mulţumită.
Dl Predea Gheorghe : Eu am anticipat…
Dl Isbăşoiu Constantin : Nu, nu… Aţi gândit că aveţi majoritatea în consiliu.
Dl Predea Gheorghe : Eu am anticipat…
Dl Isbăşoiu Constantin : Bine. Toţi suntem de acord, nu este o problemă.
Dl Primar : Domnule consilier, dumneavoastră aveţi latitudinea să nu votaţi.
Dna Cărpuşor Sanda : Corect.
[…]
Dl Isbăşoiu Constantin : Am spus că votez. Dar gestul, atitudinea şi modul
de…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnul consilier spune că era de acord dacă înainte
se discuta în consiliu şi apoi se amplasau bannerele…
Dl Predea Gheorghe : Ideea este că acest festival al toamnei, de fapt este o
tradiţie de ceva timp şi nu este un element de noutate ca să…
[…]
Dl Predea Gheorghe : Iar pentru chestiunea aceasta, publicitatea, noi am
vrut să fie maximă ca acest festival să aibă un succes maxim. Nu este nici o…
Dna Cărpuşor Sanda : Şi la ziua oraşului la fel s-a întâmplat.
Dl Primar : Domnule consilier, am reţinut remarca şi pentru ziua oraşului…
[…]
Dl Primar : O să punem mai multe bannere.
Dl Isbăşoiu Constantin : Puneţi şi la Seciu unu.
Dl Predea Gheorghe : Punem numai pe arterele principale.
Dl Primar : Domnule consilier, bannerele acelea sunt de când a început
festivalul şi decât le schimbăm data. Acestea au fost, 3 bucăți. Două sunt puse în
oraş şi unul trebuie pus la scenă.
Dl Isbăşoiu Constantin : Nu mai aveţi altele.
Dl Primar : Dar lumea care merge la Seciu trece prin Boldeşti.
[…]
Dl Primar : În afară de bannere o să punem şi afişe.
Se desemnează din partea Consiliului Local Boldeşti-Scăeni 3 consilieri care
să facă parte din Comisia de organizare a „Festivalului Toamnei”, ediţia a-XI-a :
dl consilier local Lăcătuşu Ioan, dl consilier local Tănăsescu Stelian-Horaţiu şi
dl consilier local Biţă Paul.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind organizarea „Festivalului
Toamnei”, ediţia a XI - a se adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : DIVERSE
1. Se prezintă adresa nr. 12459/17.09.2019 prin care S.C ECO-FERM
S.R.L., S.C. ECOFERM INVEST S.R.L. sunt invitate la şedinţa Consiliului Local
să prezinte măsurile pe care le au în vedere pentru eliminarea mirosului
insuportabil determinat de activitatea de creştere a animalelor pe care o desfăşoară
în oraşul Boldeşti-Scăeni, str. Ploieşti-Văleni, nr.16.
Se trece la discuţii:
Dl Primar : Trebuie să ţineţi cont că domnul director este aici doar de 3
săptămâni şi cred că va face treabă. Treaba este că în 3 ani au schimbaţi 4 directori.
Nu îi ţine mai mult de 1 an.
Dna Cărpuşor Sanda : Nici nu are timp să se obişnuiască.
Dl Primar : Nu are timp să se obişnuiască ca să ştie despre ce este vorba.
Dna Cărpuşor Sanda : Asta este şi idea.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Din păcate suferim noi, suferă populaţia oraşului.
Dl Primar : Eu sper că domnul director o să facă. A fost director la ferma de
la Mehedinţa.
Dl Predea Gheorghe : Are experienţă.
[…]
Dl Primar : Eu cred că se ține de cuvânt şi va face ceva.
2. Se prezintă sesizările nr. 100 / 20.09.2019 a unor cetăţeni din oraşul
Boldeşti-Scăeni, str. Sondelor şi nr. 101 / 20.09.2019 a domnilor consilieri locali
din grupului PNL : Dincă Florin-Ionuţ, Dobrică Cristian, Tănăsescu StelianHoraţiu şi dl Isbăşoiu Constantin prin care solicită să se ia măsuri de rezolvare a
focarului de mizerie de pe domeniul public al acestei străzi.
Se trece la discuţii:
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Eu m-am deplasat acolo pentru că mi-a solicitat
cineva. În urma acestei deplasări şi noi grupul de consilieri format din mine,
domnul Dobrică, domnul Tănăsescu şi domnul Isbăşoiu am iniţiat o sesizare către
Consiliul Local, către domnul Primar şi domnul Viceprimar cum că trebuie
rezolvată urgent această situaţie de pe strada Sondelor. Este o situaţie urâtă. În
spatele cădirii aceea, la 100 de metri practic de intrarea în oraş, la barieră, sunt
gunoaie, mizerii, deşeuri de tot felul, mirosuri şi nelinişte pentru locuitorii de pe
strada aceea din partea a trei familii de etnie romă care deranjează toată strada.
Este un teren care se află în domeniul public. Nu ştiu sigur sau dacă aparţine de
CFR sau…
Dl Predea Gheorghe : Nu. Ce se întâmplă…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Eu am şi nişte poze dacă vreţi. Puteam să le ataşez şi
pe acestea ca să vedeţi…
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[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Oamenii sunt foarte supăraţi. Au dreptate.
Dl Predea Gheorghe : Noi am mai fost acolo şi o să mai reluăm procedura.
Primarul trebuie să dea o dispoziție de evacuare de pe domeniul public. Vom face
evacuarea de pe domeniul public. Problema se pune că nu avem soluţie unde să îi
mutăm. Acolo au grajduri, au…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Au grajduri, au cai, capre…
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Din câte ştiu eu, pentru că am fost şi eu acolo, sunt
chiar cei care au stat… […] Este vorba de Somna, nu?
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Oamenii de aici mi-au spus că sunt 3 familii.
Dna Cărpuşor Sanda : Probabil. Că dacă sunt 11 copii de la trei fraţi. Fiecare
au mai mulți copii, normal.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Trei familii care au făcut strada praf.
Dl Predea Gheorghe : Eu sper ca în două – trei săptămâni să rezolvăm
problema.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Mulţumesc.
3. Se prezintă Convocatorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova” pentru convocarea
Adunării Generale a Asociaţiei pentru Asociaţii Implicaţi din ZONA 2
BOLDEŞTI-SCĂENI ŞI 6 VALEA DOFTANEI în data de 02 septembrie 2019,
ora 10, la şedinţa Consiliului Judeţean Prahova, sala de 200 locuri pentru :
- aprobarea tarifelor diferenţiate conform fişelor de fundamentare transmise;
- aprobarea actualizării „Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului public de salubrizare a localităţii.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : Ideea este că noi trebuia să dăm hotărâre de consiliu
cu privire la aprobarea tarifelor diferenţiate pentru colectarea deşeurilor menajere
în mod selectiv. Nu am iniţiat acest proiect de hotărâre pentru că nu avem cum să
verificăm şi nu am înţeles de ce le trebuie acest tarif diferenţiat în condiţiile când ei
nu sunt în stare să ia gunoiul menajer…
[…]
Dl Predea Gheorghe : Explicaţia legală este că există în legislaţia în vigoare
ca şi consiliile locale să aprobe aceste tarife. Însă aş dori ca la şedinţa următoare să
vină un reprezentant al A.D.I. să ne explice cum pot dumnealor să determine
Rosalul ca să colecteze selectiv şi cum poate să stabilească cine colectează selectiv
şi cine nu. Pentru faptul ce înseamnă tarife diferențiate. Înseamnă că cel care nu
colectează selectiv are tariful de 2 lei, de exemplu, iar cel care colectează selectiv
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are tariful de 1 leu. Să vedem cum poată să stabilească în condiţiile când procedura
de colectare selectivă este ca fiecare să se ducă la tomberoanele amenajate şi nu
este procedura din poartă în poartă. Pentru că aşa este stabilit prin A.D.I.. Dacă
procedura era din poartă în poartă… […] Nu poate să îi identifice. Aici este
problema.
Dl Ilie Vasilică : Şi ghenele le ridică cu aceeaşi maşină.
[…]
Dl Predea Gheorghe : Noi, Consiliul Local, trebuia să trimitem o asemenea
hotărâre. Nu am trimis-o. Mâine, domnul primar este invitat acolo la şedinţă şi o să
spunem că, Consiliul Local nu a aprobat o asemenea hotărâre…
Dl Primar : De fapt noi mergem pe vechea hotărâre. Nu ne-a aprobat nici
preţul la tot gunoiul ca să… Au fost alţii care au aprobat. Noi, Boldeştiul, nu am
aprobat.
Dl Predea Gheorghe : O să facem invitaţie la A.D.I. ca să ne explice, cel
puţin trebuie să înţeleg eu. Cum poţi să stabileşti cine colectează selectiv şi cine
nu? Mai ales pe procedura stabilită în fluxul tehnologic al lui A.D.I.. Sunt două
variante : colectare la pubele sau colectare din poartă în poartă. Cel mai bine este
colectare din poartă în poartă pentru că altfel de unde să ştie…
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Şi la poartă ce face, desface gunoiul?
Dl Predea Gheorghe : Până când nu ne lămureşte…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Deci vor mai fi invitaţi încă o dată în şedinţa de
consiliu local.
Dl Predea Gheorghe : Mai este şi varianta că o să spună că nu avem
hotărârea şi apoi o să dea procedura. Dar să vedem că sunt puse în aplicare şi le
dăm mai târziu.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule consilier Isbăşoiu.
Dl Isbăşoiu Constantin : Cred că este şi un mod de a umbla la preţuri.
Dl Croitoru Gabriel : A umblat la preţuri.
Dl Predea Gheorghe : Nu. Acelaşi preţ.
[…]
Dl Isbăşoiu Constantin : Am înţeles acum.
Dl Predea Gheorghe : Pe tariful actual care este de 9,50 lei şi apoi cel care
selectează selectiv preţul este de… nu ştiu exact.
Dl Isbăşoiu Constantin : Dar cine a făcut iniţiativa A.D.I. sau…
Dna Secretar : Este ordonanţa nr. 74/2018.
Dl Predea Gheorghe : Există proceduri care spune că autorităţile locale care
au delegat servicii, cum am delegat şi noi, sunt obligate să aprobe tarifele
diferenţiate până la data de 30.06.2019. Oricum suntem în întârziere. Şi dacă nu
facem vin cei de la mediu şi sunt amenzi de la 15.000 lei la 30.000 lei pentru
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autorităţile locale. Dar să vină întâi ei că aprobăm luna viitoare că şi aşa am pierdut
termenul.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Văd că adresa este dată mai multor primării sau
tuturor primăriilor care au…
[…]
Dl Isbăşoiu Constantin : Noi avem un motiv însă şi faptul că modul de
colectare este o joacă, nu este ceva serios.
Dl Dobrică Cristian : Nici nu se mai ia gunoiul când trebuie.
Dl Predea Gheorghe : Dar nu spune identificarea celor care selectează şi care
nu selectează… Adică nu este stabilit mecanismul. Legea spune că trebuie să dai
un cod de bare pentru fiecare situaţie în parte. Eu am la poartă aşa şi mă identific…
Adică noi copiem din Europa sistemul şi…
Dl Dobrică Cristian : Afară aşa este.
Dl Croitoru Gabriel : Măcar nu aplicăm sistemul de la Mizil care este cel
mai bun pe ţară.
[…]
4. Se prezintă cererea nr. 11866/03.09.2019 prin care Grigore Robert
Alexandru I.I. prin care solicită concesionarea sau închirierea unui teren în vederea
desfăşurării activităţii de frizerie.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : Avem aici punctul de vedere al domnului Voicu unde
spune că în Boldeşti sunt destule frizerii şi ar fi bine să îi dăm în Scăeni, dar
frizeria nu se face pe teren se face într-o construcţie. Trebuie să construiască, să
facă autorizaţie. Mai discutăm cu el să vedem cum vrea să facă exact.
5. Se prezintă cererea nr. 11994/05.09.2019 prin care S.C. TERRA VERDE
S.R.L. solicită achiziţionarea terenurilor situate în oraşul Boldeşti-Scăeni, Al.
Clubului pe care le deţine în concesiune conform contractului de concesiune
nr.2565/09.03.2009 pentru suprafaţă de teren de 806 m.p. şi conform contractului
de concesiune nr. 1498/02.03.2007 pentru suprafaţa de teren de 340,2 m.p.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : Are teren concesiune pe Aleea Clubului. Punctul
nostru de vedere este că nu vindem zona aceea pentru că noi sperăm să obţinem
finanţare pentru clubul…
Dl Dobrică Cristian : Dar nu este concesionat pe 28 de ani acel teren?
Dl Predea Gheorghe : Este dar interesul local primează şi în momentul în
care obţinem finanţare se reziliază contractul. Acolo trebuie să facem parcări.
[…]
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Dl Predea Gheorghe : Oricum nu au făcut nimic
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Chiar nu este o idee deloc bună…
Dl Predea Gheorghe : Până la ora actuală trebuia să amenajeze acolo şi au
făcut nimic. Aşa că…
Dl Primar : Tot pentru parcări au avut, pentru ei…
Dl Predea Gheorghe : Da, dar trebuia să amenajeze…
6. Se prezintă cererea nr. 12050/09.09.2019 prin care domnul Petrescu
Andrei – administrator al S.C. Andrei Petrescu S.R.L. solicită concesionarea unei
parcele de teren 3000 m.p. pe raza oraşului Boldeşti-Scăeni, str. Dealului necesar
pentru înființarea unui depozit de lemne de foc.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Am discutat la şedinţa pe comisii.
Dl Predea Gheorghe : Nu se poate da pentru faptul că în PUG-ului localităţii
nu se permite desfăşurarea de activităţi de depozitare întru-cât strada Dealului este
în zona centrală a localității.
7. Se prezintă cererea nr. 12174/11.09.2019 prin care domnul Daneş Florin
– reprezentant al Asociaţiei Clubul Sportiv Boldeşti solicită repartizarea unui
spaţiu din cadrul Clubului Boldeşti-Scăeni (sala de judo), sub forma unui contract
de închiriere care să reprezinte sediul de asociaţie.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : Cu privire la acest aspect acum un an şi jumătate am
aprobat un contract de comodat cu titlu gratuit, însă ne-a fost anulat de instanţă
întru-cât este asociaţie de utilitate publică. În acest sens v-a trebui să încheiem un
contract de închiriere pentru spaţiul care este acolo. O să iniţiem un proiect de
hotărâre ca să…
Dl Mihalcea Florea : Ca să plătească o chirie.
Dl Predea Gheorghe : Să plătească chirie. Noi am spus că îi dăm 20.000 lei
subvenţie şi ei pe urmă mii dă pe partea cealaltă pe chirie. Adică am zis că… Dar
dacă nu se poate, nu se poate. Chiria este cea prevăzută de hotărârea consiliul local.
O să le dăm un spaţiu mic de câţiva metri pătraţi.
Dl Mihalcea Florea : Faceţi procedura acolo…
Dl Predea Gheorghe : Da. O să rezolvăm la şedinţa următoare.
8. Se prezintă cererea nr. 12218/12.09.2019 prin care domnul Sandu Anton
domiciliat în oraşul Boldeşti-Scăeni, Seciu, nr.2, deţinător în coproprietate cu soţia
sa Sandu Viorica imobilul construcţie din localitatea componentă Seciu, nr. 33,
construită pe teren concesionat conform contractelor de concesiune nr.2017/1994
16

şi nr. 2958/2019 de către SC Sandu AV SRL care au fost reziliate datorita faptului
că această societate s-a dizolvat, solicită cumpărarea terenului de sub construcţie în
suprafaţă de 101 m.p..
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : A desfiinţat firma şi vrea la clădirea din centru de la
Seciu, unde avea concesiune asupra terenului pe 99 de ani, şi dispărând una din
părţi automat contractul cedează de drept… Cred că doamna secretar trebuie să
facem o hotărâre de consiliu ca să luăm act de această chestiune şi după aceea
urmează să aprobăm sau nu vânzarea terenului de sub clădire care din punctul meu
de vedere putem să o facem.
9. Se prezintă adresa nr. 12673/20.09.2019 prin care Primăria comunei
Sivnita, judeţul Mehedinţi prin care invită primăria oraşului Boldeşti-Scăeni să
stabilească relaţii de colaborare pe teme culturale, agricole şi schimb de bune
practici, care să fie benefice ambelor localităţi, precum şi invitaţia de a vizita
localitatea dumnealor.
Se trece la discuţii:
Dl Predea Gheorghe : Este o primărie din judeţul Mehedinţi care are formaţii
artistice şi au auzit că avem şi noi şi vor să facem un schimb de experienţă. O să
discut şi să vedem ce putem să facem.
Dl Dincă Florin Ionuţ declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi
24.09.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dincă Florin-Ionuţ

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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