ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 26.11.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Boldeşti-Scăeni, la care au participat 17 consilieri din totalul de 17 consilieri în
funcţie.
Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului
nr. 418/20.11.2019 şi în scris prin Convocator nr. 15762/20.11.2019.
La lucrările şedinţei mai participat : d-na secretar Tudor Florina Neli, d-na
Vişănoiu Daniela, domnii consilieri judeţeni Rareş Enescu şi Sorin Stoian şi dl
Voicu Ion.
Şedinţa de consiliu este prezidată de domnul Dobrică Cristian care a fost
ales în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie şi
noiembrie.
Dl Predea Gheorghe : Punctul pe care vrem să îl introducem pe ordinea de zi
este un proiect de hotărâre iniţiat de către consilierii PSD care solicită schimbarea
preşedintelui de şedinţă.
Dl Primar : Dobrică Cristian.
Dl Predea Gheorghe : Dobrică Cristian. Şi pentru această situaţie trebuie să
motivez. În acest sens s-a efectuat un referat de către consilierii PSD care sună
astfel:
Potrivit art. 123, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
consiliul local alege dintre membrii săi un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de
cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate
de acesta.
Potrivit art. 123, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa
a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
Potrivit art. 220 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 , aleşii locali sunt obligaţi să
respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi
disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii
injurioase şi ofensatoare ori calomnioase.
Iniţiativa noastră este determinată de atitudinea nepotrivită, ajunsă în spaţiul
public, pe care consilierii locali ai PNL printre care şi domnul Dobrică Cristian,
preşedinte de şedinţă, a avut-o în seara zilei de 24.11.2019 în urma aflării
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rezultatelor alegerilor pentru Preşedintele României, turul 2, când a folosit expresii
injurioase şi ofensatoare la adresa votanţilor PSD.
Apreciem că situaţia creată a adus atingere prestigiului consiliului local în
ansamblul său.
De asemenea, propunem în calitate de preşedinte de şedinţă pe doamna
consilier local Cărpuşor Sanda pentru lunile noiembrie şi decembrie 2019.
Dna Secretar supune la vot suplimentarea proiectul ordinii de zi, astfel cum a
fost modificat. Acesta se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă ( domnii
consilieri PNL : Dincă Florin-Ionuţ, Dobrică Cristian, Isbăşoiu Constantin,
Tănăsescu Stelian-Horaţiu ).
Dl. primar supune aprobării proiectul ordinii de zi astfel cum a fost
completat (s-a introdus pe ordinea de zi încă un punct), acesta se aprobă în
unanimitate de voturi.
Dna Secretar : Trecem la primul punct al ordinii de zi.
Dl Primar : Înainte de a începe aş vrea în acest plen ca primar al oraşului să
fac următoarea declaraţie :
Având în vedere obligațiile prevăzute de legislația în vigoare – Codul
Administrativ în ceea ce privește conduita consilierilor locali care sunt obligați să
respecte Constituția și legile țării, precum să se supună regulilor de curtoazie și
disciplină; să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii
jignitoare, ofensatoare ori calomnioase :
Ținând cont de mesajul video dat publicității de către consilierii locali ai
PNL cu ocazia câștigării de către candidatul acestora a alegerilor prezidențiale,
care a lezat grav demnitatea, onoarea și opțiunea politică a cetățenilor care au votat
alt candidat; în numele acestora, ca primar în funcție al acestei localități solicit
demisia de onoare din funcția de consilier local al domnilor : Dincă Florin-Ionuț,
Tănăsescu Stelian-Horațiu, Isbășoiu Constantin și Dobrică Cristian.
De asemenea, solicit demisia din funcția de consilier județean a dlui Tudoran
Gabriel, care a ajuns în această funcție și cu voturile cetățenilor din orașul
Boldești-Scăeni.
Regretabil este că printre acești consilieri locali este și un cadru didactic
(Tănăsescu Stelian-Horațiu) din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul”, orașul
Boldești-Scăeni, care are ca obligație de serviciu să modeleze comportamente ale
tinerei generaţii prin exemplu propriu, însă la acest capitol acesta poate fi declarat
repetent.
Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Mulţumesc pentru…
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Dl Primar : Urmează… Nu am terminat. Urmează să mă adresez şi instituţiei
de învăţământ din care face parte pentru a analiza dacă un asemenea comportament
este în concordanţă cu statutul personalului didactic pentru a se lua măsuri în
consecinţă.
În şedinţa de Consiliu Local din luna decembrie 2019 toţi consilierii PNL
care sunt desemnaţi la instituţiile de învăţământ în Consiliile de Administraţie
(Dincă Florin-Ionuț, Tănăsescu Stelian-Horațiu, Isbășoiu Constantin și Dobrică
Cristian) şi în Comisiile de urmărire a calităţii în învăţământ (Tănăsescu StelianHorațiu) vor fi înlocuiți, la iniţiativa consilierilor PSD, (în condiţiile în care aceştia
nu îşi prezintă demisia din aceste structuri), deoarece nu putem ca de la nivelul
Consiliul Local să promovăm asemenea comportamente.
Dl Primar : Da domnule profesor, ce aveţi de spus?
Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Dar dumneavoastră când aţi câștigat acum 8
ani…
[…]
Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Oamenii dumneavoastră au dărâmat
gardurile şi şi-au făcut nevoile aici „la parc”…
Dl Primar : Eu nu am dat la nimeni nimic, la mămica, la tăticu. Nu mi-am
băgat nimic în…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Lăsaţi-mă să vă spun câteva cuvinte ca şi preşedinte
al organizaţiei că trebuie să îmi asum această…
Dl Predea Gheorghe : Corect.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Îmi asum acest video şi tot ce este acolo. Vreau să vă
spun în felul următor. Se exagerează total şi cu ceea ce spuneţi dumneavoastră
acolo. În primul rând nu am înjurat, nu am adus injurii cetăţenilor oraşului
Boldeşti-Scăeni, nici celor care au votat PSD, nici celor care nu au votat PSD sau
alt partid.
Dl Primar : PSD-ul acesta este în toate localităţile.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Lăsaţi-mă să termin. Eu v-am ascultat domnule
primar. Vă rog frumos. A fost o manifestare de bucurie în interiorul sediului de
partid. Nu am ieşit în stradă, nu ne-am manifestat în public, nu am deranjat pe
absolut nimeni.
Dl Primar : De ce aţi difuzat…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Acesta nu a fost difuzat de noi. Este un şantaj la
adresa noastră. Noi l-am dat unor cunoştinţe cu care avem schimburi şi…
Dl Primar : Stimaţi colegi, eu nu am fost cu voi acolo să vă filmez eu,
domnul viceprimar sau toată ţara.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Da, da... Aşa este, dar asta nu înseamnă că noi am
exagerat cu altceva. Nu am ieşit în public să înjurăm, nu am fost într-o instituţie,
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nu am fost într-o Casă de Cultură, nu am mers la poarta cuiva, nu am mers la sediul
cuiva aşa cum s-a întâmplat…
Dl Primar : Dacă şi televiziunile au exagerat!?
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule primar, vă rog frumos. Când
dumneavoastră aţi câştigat în anul 2012, susţinătorii dumneavoastră printre care şi
anumiţi consilieri locali au fost gata să îl linşeze pe Gabriel Tudoran în sediul
PDL-ului de atunci. Noi nu am venit la sediul PSD sau în altă parte, a fost o
manifestare de bucurie şi mi-o asum în totalitate şi ne-o asumăm în totalitate.
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Este un şantaj la adresa noastră.
[…]
Dl Isbăşoiu Constantin : Dar spuneţi-ne şi nouă ce injurii au fost?
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Nu mai puţin domnilor colegi. Dacă v-aţi bucurat aşa
de tare de ce nu aţi spus felicitări, bravo…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Dacă urmăriţi filmarea la început se strigă „Victorie
PNL, PNL, PNL” şi la un moment dat dintr-o scăpare a unui coleg care a început…
aşa… Asta este, toţi în euforia…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Puneţi-l, puneţi-l... Nici o problemă.
[…]
Dl Ilie Vasilică : Este de bine.
Dna Cărpuşor Sanda : Este felicitare.
Dl Rareş Enescu : Vreau să iau şi eu cuvântul.
Dl Primar : Domnul consilier judeţean Rareş Enescu.
[…]
Dl Rareş Enescu : Solicit consiliului să iau cuvântul.
Dl Predea Gheorghe : Numai puţin. Stabilim preşedintele de şedinţă şi după
aceea. Domnul primar a făcut declaraţia politică.
Se trece la primul punct al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
schimbarea preşedintelui de şedinţă.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind schimbarea preşedintelui de
şedinţă se adoptă cu 13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă ( domnii consilieri
PNL : Dincă Florin-Ionuţ, Dobrică Cristian, Isbăşoiu Constantin, Tănăsescu
Stelian-Horaţiu ).
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Din acest moment şedinţa de consiliu este prezidată de doamna consilier
local Cărpuşor Sanda care a fost ales în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă
pentru lunile noiembrie şi decembrie.
Dna Cărpuşor Sanda : Bună seara, pentru început. O să dau cuvântul
domnului consilier judeţean Rareş Enescu. Vă rugăm frumos.
Dl Rareş Enescu : O să vă rog să cereţi acordul Consiliului Local, potrivit
legii.
Dna Cărpuşor Sanda : Dacă sunteţi de acord dragi colegi ca domnul consilier
judeţean să ia cuvântul la şedinţa noastră.
Dl Predea Gheorghe : Cu menţiunea că potrivit legii consilierii judeţeni,
deputaţii, senatorii au dreptul să participe la şedinţele Consiliului Local.
Se supune la vot luarea cuvântului domnului consilier judeţean Rareş
Enescu. Aceasta se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă ( domnii
consilieri PNL : Dincă Florin-Ionuţ, Dobrică Cristian, Isbăşoiu Constantin,
Tănăsescu Stelian-Horaţiu ).
Dna Cărpuşor Sanda : Vă rog.
Dl Rareş Enescu : Mulţumesc doamna preşedinte de şedinţă. Dragi colegi,
Rareş Enescu este numele meu. Vorbesc în calitate de cetăţean şi după aceea de
ales judeţean.
Am privit cu toţii manifestarea de bucurie, exact aşa cum aţi prezentat-o
stimate domn, din noaptea alegerilor. Pe bună dreptate, justificată, dar atitudinea
dumneavoastră înjositoare a fost cea de… cu cuvintele pe care le-aţi afirmat acolo
în această bucurie.
Nu sunt aici întâmplător. Am vrut să vin să mă uit în ochii dumneavoastră şi
constat în continuare că aveţi aceeaşi atitudine denigratoare asupra românilor…
[…]
Dl Rareş Enescu : Da!? Pe care aţi prezentat-o şi cu alte ocazii, pe care o
prezintă şi preşedintele Iohannis.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Fiţi serios domnule consilier…
Dl Rareş Enescu : Nu v-am întrerupt, vă rog frumos. Mi s-a dat cuvântul,
vorbesc eu şi nu mă întrerupeţi. Aveţi dreptul la replică.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Veniţi cu nişte exagerări…
Dl Rareş Enescu : Conform legii aveţi dreptul la replică. Dacă vreţi să ne
jucăm pe lege ne jucăm pe lege.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ne vom juca şi pe lege.
Dl Rareş Enescu : Ne vom juca şi pe lege. Aşa că nu încercaţi să
muşamalizaţi dumneavoastră ceea ce aţi făcut. Pentru că a prezentat publicului, un
om de-al dumneavoastră care a filmat, normal că a ajuns şi la noi şi la alţi şi la tot
Boldeştiul şi o să ajungă şi la alegerile locale să vadă cetăţenii ce fel de oameni
sunteţi.
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Dl Dincă Florin-Ionuţ : Atenţie. La alegerile locale, vă atrag atenţia, avem
ceva mult mai bun decât asta. Să fiţi atenţi.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Domnule consilier, vă rugăm frumos. Haideţi să
terminăm…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule primar… Nu exageraţi…
Dna Cărpuşor Sanda : Probabil au înregistrări…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Nu exageraţi. Este o…
[…]
Dl Predea Gheorghe : Haideţi să continuăm şedinţa.
Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Ca de obicei băgaţi frica în oameni… Nu mie frică de nimic.
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Aceştia sunteţi. Aşa aţi făcut întotdeauna.
Dl Rareş Enescu : Domnule, eu nu v-am întrerupt. Daţi dovadă de demnitate
şi de educaţie dacă vreţi, pentru că nu aţi dat dovadă şi lăsaţi-mă să termin.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Am dat dovadă întotdeauna.
Dl Rareş Enescu : Nu aţi dat. În momentul în care vă băgaţi ceva în noi, în
oameni, v-aţi băgat ceva în copii dumneavoastră, în locuitorii acestui oraş, în…
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Haideţi să fie o discuţie…
Dl Rareş Enescu : Vă rog foarte mult să vă respectaţi statutul pentru că eu
vi-l respect.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Şi eu vi-l respect dar exageraţi în tot ce spuneţi.
Dl Rareş Enescu : Daţi dovadă de educaţie, că nu o daţi. Nu o daţi. Nu am
venit întâmplător, aşa cum v-am spus. Sunt român înainte de toate, sunt cetăţean al
acestei ţări, pot participa oricând la orice şedinţă de consiliu local oriunde.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Orice cetăţean poate participa.
Dl Rareş Enescu : Da.
Dna Cărpuşor Sanda : Domnule Dincă…
Dl Rareş Enescu : Iar… Văd că dumneavoastră le ştiţi pe toate.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Vă rog să specificaţi.
Dl Rareş Enescu : Da? Aştept de la dumneavoastră scuze oficiale publice în
faţa locuitorilor oraşului Boldeşti-Scăeni pe care ia-ţi jignit şi vă garantez că nu o
să ajungeţi la conducerea primăriei pentru că o să vadă lumea ce fel de oameni
sunteţi. Pe bună dreptate, domnule primar aţi solicitat nişte demisii şi noi în
Consiliu Judeţean, sunt aici cu colegul meu Sorin Stoian tot consilier judeţean, o să
solicităm şi noi demisia de onoare a domnului Tudoran care cred că îşi va cere
scuze în plenul ședinței de consiliu judeţean. Dacă dumneavoastră nu doriţi să vă
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cereţi scuze faţă de ceea ce aţi afirmat în noaptea alegerilor am să o fac eu public,
locuitorilor oraşului Boldeşti-Scăeni, în numele dumneavoastră (ce dacă nu mă
lăsaţi) ca să vă ierte că nu aţi fost în, eu ştiu…
Dl Predea Gheorghe : Cea mai potrivită situaţie.
Dl Rareş Enescu : Cea mai potrivită situaţie în seara aceea şi a fost o
scăpare. Pentru că toată lumea trebuie să înţeleagă ce fel de oameni sunteţi şi poate
în al doisprezecelea ceas o să vă daţi seama că trebuie să vă cereţi scuze pentru că
ceea ce s-a întâmplat este grav la adresa educaţiei fiecăruia dintre noi.
Vă mulţumesc că mi-aţi permis să vorbesc.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Pot să răspund şi eu? Vă rog frumos, doamna
preşedinte.
Dna Cărpuşor Sanda : Da. Sigur că da. Vă rog.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule consilier judeţean, este o atitudine tipic pe
care o aveţi a structurii dumneavoastră de partid pe care o faceţi de 30 de ani în
ţara asta. Nu veniţi la noi, în consiliul local cu ameninţări, cu exagerări asupra unui
fapt care este total şi total denaturat în presă şi a fost de fapt denaturat de
dumneavoastră, pe site-ul dumneavoastră, pe Prahova PSD. De acolo s-a denaturat
totul.
Dl Dobrică Cristian : Am şi eu o întrebare.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : V-am spus ce s-a întâmplat şi nu o să… nu avem de
ce să ne cerem scuze pentru că noi nu am jignit cetăţenii oraşului Boldeşti-Scăeni,
nici pe cei care au votat PSD, nici pe cei care nu au votat. Noi nu am făcut această
declaraţie în public, a fost undeva într-un cadru privat şi ne-o asumăm în totalitate.
Şi vă mai spun ceva. Suntem în situaţia în care noi nu am fost, atenţie ce vă spun,
noi nu am fost precum alţii. Noi ştim altele mult mai grele şi dacă mergem pe
ameninţări o să aveţi surprize mari. Dacă vreţi să scoatem arhiva o scoatem. Şi
unele sunt recente.
Dl Dobrică Cristian : Am şi eu o întrebare. Noi am fost…
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Numai puţin. Haideţi să discutăm civilizat.
[…]
Dl Dobrică Cristian : Noi am fost pe 10 august la Bucureşti. Cât s-a înjurat
acolo? Am cărat oameni şi copii la salvări […] Câţi oameni au strigat acolo. Am
cărat copii cu mâna mea, gazaţi […] Mi-a spus cineva că s-au dus numai huligani.
Nu cred că sunt huligani cu toţii. Noi am fost cu familia, el a fost cu soţia, toţi am
fost cu soţiile. Acolo cât s-a strigat? Şi ce s-a strigat acolo! Noi nu am strigat, nu
am ieşit în centrul Boldeştiului să strigăm…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule consilier, cere te rog aprobarea doamnei
preşedinte.
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Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Nu mai fi supărat aşa că nu o să mai […]
pentru că vă schimbaţi denumirea numelui, nu o să vă mai numiţi PSD.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Îmi permiteţi ? Numai puţin.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Daţi-mi voie să spun şi eu câteva cuvinte înainte de a
da cuvântul domnului Isbăşoiu şi domnului consilier judeţean. Aţi spus că nu aţi
jignit locuitorii oraşului Boldeşti-Scăeni, aţi spus că nu aţi ieşit și că aţi fost în
spaţiu privat. Bun. Atâta timp cât toată povestea asta a ajuns în spaţiul virtual şi nu
datorită nouă ci din cauza unor colegi de-ai dumneavoastră… Bun n-aţi jignit
oamenii din localitate dar ne-aţi jignit pe noi. Noi suntem membrii PSD.
Dl Ilie Vasilică : Reprezentanţii membrilor.
Dna Cărpuşor Sanda : Nemaivorbind. Şi nu sunt deloc puţini. Noi suntem,
eu sunt membră PSD. Şi venisem aici hotărâtă să vă întreb care dintre
dumneavoastră este dispus să mi-o dea primul! Ca să fim organizaţi şi să ne
mişcăm repede. Haideţi vă rog frumos, eu sunt dispusă.
Dl Rareş Enescu : Doamna preşedintă, am dreptul la replică. Pentru că mi sa adresat aici…
Dna Cărpuşor Sanda : Dar nu mi s-a răspuns şi mie. Vă rog frumos!
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Doamna preşedinte. Terminaţi cu exagerările. Vă
rog frumos.
Dna Cărpuşor Sanda : Dar nu este nici o exagerare măi. Am auzit cu urechile
mele, am văzut videoclipul.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Şi aţi fost dumneavoastră numită nominal?
Dna Cărpuşor Sanda : Nu nominal, dar PSD. Eu reprezint PSD, noi toţi care
suntem pesedişti reprezentăm PSD.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Şi noi am fost înjuraţi.
Dna Cărpuşor Sanda : Oare expresia folosită exclude consilierii din
Boldeşti?
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Da. Expresia care aţi spus-o dumneavoastră…
Dna Cărpuşor Sanda : Nu care am spus-o eu, aţi spus-o voi.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ba da. Ați spus-o acum dumneavoastră...
Dna Cărpuşor Sanda : Am reprodus-o.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Au spus-o 500-600 de mii de oameni în piaţa…
Dna Cărpuşor Sanda : Foarte bine, dar aceia nu erau consilieri locali.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ba da. Erau şi sunt.
Dna Cărpuşor Sanda : Bine, erau. Am încheiat. Vă rog frumos domnule
Rareş.
Dna Filostache Corina : Să le fie ruşine şi lor. Acesta nu este vocabular care
să poată fi folosit în public.
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Dl Rareş Enescu : Doamnă, o secundă. În primul rând eu nu am adresat nici
o întrebare aşa că nu aveaţi la ce întrebare să îmi răspundeţi. Fiţi foarte atent la
ceea ce spun. În al doilea rând aţi afirmat termenul de şantaj. Ca să efectuezi un
şantaj trebuie să ai nişte elemente care să însemne şantaj. Deci, folosiţi-vă
cuvintele exact acelea care sunt. În al treilea rând nu este problema mea că aţi
organizat un miting la Bucureşti şi partidul pe care îl reprezentaţi v-a chemat acolo.
Dl Dobrică Cristian : Nu ne-a chemat nimeni.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Nu, am mers de bunăvoie.
Dl Rareş Enescu : În al patrulea rând. Eu nu v-am întrerupt. Eu sunt un om
educat. Şi aşa cum spunea distinsa doamnă din capătul mesei aţi adresat nişte
cuvinte urâte, jignitoare care nu vă fac cinste dumneavoastră, familiilor
dumneavoastră. Dacă în această sală stăm doar noi fără aparatul primăriei, doar noi
cei aleşi, şi vrem să ne porcăim, o facem. Dar nu stăm şi ne înregistrăm sau să ne
bucurăm. Da? Când faceţi nişte acuze la adresa domnului primar şi nu îi iau
apărarea că nu am cinstea să îl apăr eu pe domnul primar mai ales că a lucrat la
nişte servicii care ştie cu ce se mănâncă… Când faceţi nişte afirmaţii că a făcut nu
ştiu ce a făcut, oameni buni filmuleţul acesta este o probă care vă incriminează să
spunem, între ghilimele. Veniţi şi voi cu ce aveţi că oricum nu aveţi.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Din bun simţ… Îmi pare rău că vă întrerup.
Dl Rareş Enescu : Vă mulţumesc! Mai stau 5 minute şi mă retrag cu colegul
meu.
Dna Cărpuşor Sanda : Mulţumim frumos.
Dl Rareş Enescu : Am vrut să vin… Vă mulţumesc domnule primar că miaţi spus când este şedinţă…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Din bum simţ nu am făcut niciodată aşa ceva. Ceea
ce faceţi acum… Din bun simţ. Nici în campania electorală a mea în anul 2016 nu
am făcut aşa ceva. Dacă am criticat, am criticat pe proiecte, pe măsuri, pe situații…
Dl Rareş Enescu : Din bun simţ aţi înjurat.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Din bun simţ nu am făcut aşa ceva.
Dna Cărpuşor Sanda : Prea mult bun simţ. Haideţi să încheiem această
discuţie.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Domnule Isbăşoiu, vă rog.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Lăsaţi că dumneavoastră şi aşa aţi vorbit destul.
Dl Isbăşoiu Constantin : Eu trag concluzia din toate astea cam cum văd eu…
Dl Primar : Dumneavoastră aţi tăcut din gură.
Dna Cărpuşor Sanda : Exact.
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Dl Isbăşoiu Constantin : A fost o ieşire, poftim, cum spuneţi dumneavoastră,
cum probabil a şi fost, care este ceva obişnuit pentru toată lumea asta, nu numai
noi am fost o excepţie. Dar concluzia este în felul următor. Daţi prea mult… Prea
mult război scoateţi din această situaţie şi reflectă în mod deosebit modul că nu
ştiţi să pierdeţi. Nu ştiţi să pierdeţi, pentru că dacă aţi fi câştigat puteam să vă
zicem şi orice, nu ieşeaţi la suprafaţă cu aşa ceva. Dar aţi ieşit cu un…, să îmi ierte
expresia fetele şi cei care sunt mai ruşinoşi…
Dl Primar : Cine l-a făcut domnule?
Dl Isbăşoiu Constantin : A fost acolo…
Dl Ilie Vasilică : Dar dumneata de ce nu ai strigat la ei.
Dl Primar : Dumneavoastră cu părul alb am văzut că nu aţi strigat.
Dl Ilie Vasilică : De ce dumneata la un moment dat am văzut că erai ruşinat?
Dna Cărpuşor Sanda : Exact. Cineva de acolo, mai înţelept…
Dl Isbăşoiu Constantin : Oamenii la victorie şi la exuberanţă nu cred că
trebuie să îi tragi de mânecă…
[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnule primar aţi trecut şi dumneavoastră prin aşa
ceva şi s-a întâmplat la fel şi la dumneavoastră.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Haideţi, vă rugăm frumos. Este inutil.
[…]
Dl Predea Gheorghe : Doamna preşedinte, acordaţi-mi şi mie…
Dl Dincă Florin-Ionuţ : De exemplu tu. Ai ieşit pe stradă în Balaca şi ai urlat
şi ţi-ai băgat în toate…
Dl Croitoru Gabriel : Când?
Dl Dincă Florin-Ionuţ : În 2012. Îţi spun eu.
Dna Cărpuşor Sanda : Domnule Dincă.
Dl Predea Gheorghe : Domnule Florin.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Domnule Dincă.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ce aţi făcut voi, noi încă nu am făcut.
Dna Cărpuşor Sanda : Corect. Încă nu aţi făcut, dat aţi făcut altele.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Ultima luare de cuvânt. Vă rog frumos.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : O atitudine tipic PSD-istă de 30 de ani…
[…]
Dl Primar : Domnule Dincă, sincer nu te-am dat eu pe post. Dumneavoastră
v-aţi dat singuri.
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Nici o problemă. Asta ne-o asumăm noi domnule
primar.
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[…]
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Dar semnul de astăzi pe care l-aţi dat aţi dat startul
războiului.
Dl Primar : Cine a dat start războiului!?
Dl Dincă Florin-Ionuţ : Dumneavoastră l-aţi dat.
Dl Primar : Când lumea vine, mă sună şi mă întreabă „Că ce îşi permite
băieţii ăştia să facă cu voi.”
Dl Rareş Enescu : Auzi, războiul!
[…]
Dl Predea Gheorghe : Domnilor colegi dacă îmi permiteţi.
Dna Cărpuşor Sanda : Ultima luare de cuvânt. Vă rog frumos!
Dl Predea Gheorghe : Domnilor colegi. Înainte de a intra în ordinea de zi,
dacă îmi permiteţi, aş dori să spun şi eu câteva cuvinte.
Trebuie să înţelegeţi domnilor colegi că între noi aici toţi avem o anumită
demnitate şi mai devreme sau mai târziu cei care nu o au trebuie să o aibă. Adică,
una este să înjurăm la general în public şi alta este să înjurăm într-o atmosferă cu
adresă directă. Şi de aceea am avut această atitudine pentru că nu poate cineva să te
calce în picioare şi tu să nu spui nimic. Nu se poate. Din punctul meu de vedere
dumneavoastră aţi greşit. Eu dacă eram, sau poate pe viitor o să greşesc şi eu, dar
întotdeauna când greşesc îmi recunosc greşeala. Noi nu am vrut ca acest aspect să
treacă neobservat. Nu se poate ca cetăţenii din acest oraş pe care noi îi
reprezentăm, aceia puţini, să spună că vârfurile lor nu sunt în stare să ia atitudine la
un asemenea atac. Vă mulţumesc!
Dna Cărpuşor Sanda : Haideţi să intrăm în proiectul ordinii de zi.
Dl Rareş Enescu : Noi ne retragem. Vă mulţumim!
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 29.10.2019.
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 29.10.2019, care se
aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Teren de sport
multifuncţional Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni, 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 : Domnule Voicu spuneţi câteva cuvinte.
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Dl Voicu Ion : Am actualizat devizul general al acestui obiect de investiţii şi
ne-au sunat pentru semnarea contractului de finanţare de la Ministerul Dezvoltării.
La cuprinsul hotărârii de consiliu trebuie să fie precizată suma în conţinutul
articolului, adică cât este valoarea. Conform anexei este aceasta, a devizului
general. Şi la următorul punct pe ordinea de zi tot la fel să fie precizat în hotărârea
de consiliu suma exactă.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncţional Liceul
Tehnologic Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova” se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind asigurarea
finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează
de la bugetul de stat prin PNDL (prevăzute la art. 8 din Ordinul MDRAP nr.
1851/2013), precum şi a diferenţei dintre valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea
aprobată prin ordin de ministru a fi finanţată prin Program pentru obiectivul de
investiţii „Teren de sport multifuncţional Liceul Tehnologic Teodor Diamant
Boldeşti-Scăeni, 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 : Aceeaşi problematică pentru susţinerea acestui proiect
ca la punctul anterior.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul
local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat
prin PNDL (prevăzute la art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013), precum şi a
diferenţei dintre valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea aprobată prin ordin de
ministru a fi finanţată prin Program pentru obiectivul de investiţii „Teren de sport
multifuncţional Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni, judeţul
Prahova” se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea
contractului de concesiune nr. 9351/04.09.2009.
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 nu mai există această firmă, a fost
radiată la Registrul Comerţului, se impune luarea la cunoştinţă a acestui fapt şi
încetarea contractului de concesiune.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de
concesiune nr. 9351/04.09.2009 se adoptă cu 13 voturi pentru şi 4 abţinere care
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se contabilizează la voturi împotrivă ( domnii consilieri PNL : Dincă Florin-Ionuţ,
Dobrică Cristian, Isbăşoiu Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu ).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea,
prin reziliere, a contractului de concesiune nr. 9651/27.06.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea, prin reziliere, a
contractului de concesiune nr. 9651/27.06.2016 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al
oraşului Boldeşti-Scǎeni.
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 noile prevederi ale Codului
Administrativ acel regulament pe care Consiliul Local l-a aprobat a fost adaptat
conform noilor prevederi.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scǎeni
se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2.199 mp situat în
T54 PNp 2949/2.
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 acest teren este liber şi este un
potențial aducător de venit la consiliul local vrem să îl concesionăm. În acest sens
avem o cerere pentru depozit de lemne.
Se desemnează, în unanimitate de voturi, dna consilier Cioc Rodica în
calitate de membru în comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, iar dl
consilier Croitoru Gabriel membru supleant, la propunerea dlui viceprimar Predea
Gheorghe.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin
licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2.199 mp situat în T54 PNp 2949/2 se
adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu
chirie din fondul locativ 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 : Este vorba de două camere pe care consiliul local le
are, una la blocul de nefamilişti de pe Intrarea Serei şi o cameră la casa de la
„Recuperări” de la Scăeni. La Scăeni va fi repartizată o persoană care a fost
evacuată din căminul Liceului iar la nefamilişti o persoană care tot aşa a fost
evacuată din blocul Schelei.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de
prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu chirie din fondul
locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind majorarea
impozitului pentru imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Victoriei, nr.
9A.
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 prevederile legale în materie cu
privire la posibilitatea Consiliului Local de a majora impozitul cu până la 500%,
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a aprobat anterior o hotărâre prin care a aprobat
majorarea impozitului cu până la 400%. În acest sens comisia formată prin
dispoziţia primarului a analizat o parte din imobilele din oraşul Boldeşti-Scăeni
care se încadrează în această situaţie iar pentru fiecare în parte am întocmit un
dosar. Legea spune că tot pentru fiecare în parte se dă câte o hotărâre de consiliu
local. În funcţie de criteriile care sunt prevăzute în lege s-a dat un anumit punctaj
ţinând cont de faţade, jgheaburi, acoperiş, etc… şi s-a ajuns la concluzia că toate
aceste proiecte de hotărâre să majoreze impozitul între 200% şi 400%. Acestea
sunt explicațiile pentru toate proiectele de hotărâre prin care majorăm impozitul
astăzi. Toate se aplică cu 01.01.2020.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pentru
imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Victoriei, nr. 9A se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind majorarea
impozitului pentru imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Balaca, nr. 1.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pentru
imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Balaca, nr. 1 se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind majorarea
impozitului pentru imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Victoriei, nr.
153.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pentru
imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Victoriei, nr. 153 se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : Proiect de privind majorarea
impozitului pentru imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Dealului, nr.
21.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pentru
imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Dealului, nr. 21 adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind majorarea
impozitului pentru imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Petroliştilor, nr.
27.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pentru
imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Petroliştilor, nr. 27 se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind majorarea
impozitului pentru imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Bucovului, nr.
2.
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 : Aş avea eu ceva de spus aici. Nu mai există sală de
aşteptare. Acum este iarnă şi frig iar oamenii stau în ploaie, în vânt. În adresa
aceasta dacă puteţi să specificaţi şi treaba aceasta. Eu ştiu, dacă nu s-ar impune şi o
amenajare de un fel de staţie un pic mai mare.
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Dl Predea Gheorghe : Înainte de a promova această hotărâre de consiliu, noi
am notificat această societate în care le-am spus să îşi modernizeze clădirea şi să o
aducă la un standard normal pentru ceea ce este ea să fie. Sigur că nu mi-au dat
nici un răspuns şi în acest sens singura posibilitate a autorităţii local este ca să le
mărească acest impozit.
[…]
Dl Croitoru Gabriel : Am văzut că în unele articole impozitul pe clădire este
diferit. De ce? Ori mergem cu toate la fel, ori…
Dna Cărpuşor Sanda : Pentru că sunt acele criterii despre care a vorbit
domnul viceprimar. Se face un punctaj.
Dl Predea Gheorghe : Se face un punctaj. Sunt 100 de puncte şi la clădiri şi
la terenuri. Sunt anumite chestiuni pentru clădiri care înseamnă faţade, acoperişuri,
jgheaburi şi pentru terenuri înseamnă gard, moloz, iarbă. […]
Dl Primar : Dar nu s-a vândut acolo? Este vândută clădirea aceea.
Dl Croitoru Gabriel : Este închiriată. Nu are cum să o vândă.
Dl Predea Gheorghe : Este închiriată. Ce se întâmplă. Nu este lipsit de
interes. Mai facem o adresă având în vedere sezonul rece să le solicităm să ia
măsuri în sensul acesta.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pentru
imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Bucovului, nr. 2 se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind majorarea
impozitului pentru imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Petroliştilor,
nr. 29A.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pentru
imobilul situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, strada Petroliştilor, nr. 29A se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
achiziţionarea unui teren în suprafaţă de 443 mp situat în T4, PF 20 şi PF 20/2.
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 terenul pentru Rezervor apă Seciu.
Domnul Voicu o să ne dea câteva detalii cu negocierea care a avut loc.
Dl Voicu Ion : Este vorba că trebuie să asigurăm zona de protecţie pentru
rezervorul pentru gospodărirea de apă de la Seciu. Am făcut negocierea în prima
etapă şi au participat colegii desemnaţi de dumneavoastră. Terenul care ne trebuia
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nouă era de o suprafaţă mai mică dar proprietarii nu au fost de acord. Trebuia să le
luăm un colţ şi am convenit ca să poată să folosească în continuare ce le rămâne să
aibă o formă cât de cât regulată. În aceste condiţii s-a ajuns la suprafaţa de acum.
Urmând ca după ce se aprobă de către Consiliul Local să mergem la notariat să
putem să punem în funcţiune gospodăria de apă de la Seciu.
Dl Predea Gheorghe : Preţul de cumpărare este cel stabilit de evaluatorul
ANEVAR. Nu am cedat, cu toate că la insistenţele dumnealor voiau un preţ mai
mare. Le-am spus că nu putem să cumpărăm la un preţ mai mare decât cel pe care
l-a stabilit evaluatorul cel de 7,11€.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind achiziţionarea unui teren în
suprafaţă de 443 mp situat în T4, PF 20 şi PF 20/2 se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în
suprafaţă de 46 m.p. situat pe Intrarea Pieţii.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Predea Gheorghe : Domnul Voicu.
Dl Voicu Ion : Este vorba de terenul din Intrarea Pieţii unde este cizmăria,
mai este un colţu,l acela care este proprietatea noastră şi nu este valorificat. L-am
scos la licitaţie pentru articole de pescuit dar contractul s-a reziliat. Acum avem
două cereri. Una pentru amenajare frizerie şi altcineva să amenajeze un magazin
pentru articole nealimentare. L-am scos pentru servicii nealimentare.
Dl Predea Gheorghe : Scoatem la licitaţie şi vedem cine câştigă.
Dl Voicu Ion : Da. Este prima etapă. A două etapă v-a fi aprobarea
documentaţiei de concesiune.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de
oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de
46 m.p. situat pe Intrarea Pieţii se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/21.11.2017 privind închirierea prin
licitaţie publică a suprafeţei de 5 mp situată pe strada Podgoriei, nr. 12.
Dl Biţă Paul nu participă la deliberarea şi adoptarea hotărârii, având un
interes patrimonial în cauză.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 141/21.11.2017 privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 5
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mp situată pe strada Podgoriei, nr. 12 se adoptă cu 16 voturi pentru (domnul Biţă
Paul nu a participat la vot având un interes patrimonial în cauză).
Se trece la punctul 20 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 încasarea unor sume suplimentare la
bugetul oraşului din taxele şi impozitele locale în valoare de 123.100lei. Această
sumă de bani a fost repartizată în principal la capitolul de funcţionare a instituţiei.
De asemenea s-a repartizat şi la secţiunea de dezvoltare pentru unele investiţii care
sunt prevăzute în anexă. Din acest punct de vedere vă rugăm să aprobaţi acest
proiect de hotărâre.
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 21 al ordinii de zi : DIVERSE
Dna Cărpuşor Sandală : La punctul diverse nu avem nimic. Dacă sunt
probleme şi…
Dl Predea Gheorghe : În afară de cele cu canalizarea, cu străzile. Le ştim pe
acestea. Suntem în lucru. Este un disconfort major care pentru populaţia din acea
zonă… Facem tot posibilul să diminuăm această situaţie. Însă prea mult nu putem
face decât ceea ce s-a făcut pe teren. În fiecare zi insistăm asupra constructorului,
ne certăm cu el să…
Dl Primar : Reparăm acum pe strada Dealului pentru că s-a lăsat şi este
făcută de 20 de ani.
Dl Predea Gheorghe : Avem o listă lungă. Eu cu domnul Voicu mergem în
fiecare zi şi facem această chestiune.
Dna Cărpuşor Sanda declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi
26.11.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cărpuşor Sanda

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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