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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

                                      

Încheiat astăzi 29.10.2019 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. 

347/23.10.2019 şi în scris prin Convocator nr. 14355/23.10.2019.  

La lucrările şedinţei mai participat :  d-na secretar Tudor Florina Neli, d-na 

Vişănoiu Daniela, dl Petcu Paul Dorian – director Liceul Tehnologic „Teodor 

Diamant” şi dl Voica Daniel – reprezentant SC Artema Plast SRL. 

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. 

Domnul primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în 

unanimitate de voturi.  
 

Se trece la primul punct al ordinii de zi : Prezentarea oportunităţilor de 

încheiere a contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual.  

 Invitaţi: - Directorul Liceului Tehnologic ”Teodor Diamant” Boldeşti-Scăeni 

                       - Operatori economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi  

                        parteneri de practică 

Se trece la discuţii: 

Dl Dobrică Cristian : Dăm cuvântul domnului director Petcu. 

Dl Petcu Paul Dorian : Este vorba de faptul că pentru prima dată în istoria 

Liceului ”Teodor Diamant” reuşim să răspundem dorinţelor agenţilor economici de 

pe plan local şi să organizăm învăţământ de tip dual. Pentru cei dintre 

dumneavoastră care nu ştiu despre ce este vorba vă pot spune că „dual” vine de la 

faptul că aceşti copii care vor să înveţe o meserie au o finanţare dublă. Odată se 

acordă bursa profesională în valoare de 200 lei şi agentul economic interesat să 

aibă lucrători calificați la un moment dat dublează suma, mai acordă încă 200 lei 

pe puţin. Agenţii economici cu care avem noi contract noi în momentul de faţă sunt 

SC Artema Plast, despre care nu mai este cazul să mai discutăm pentru că este al 

nostru de aici din zonă, şi SC Suis Caps de la Cornu – producător de capsule de 

medicamente. Tot ce produce SC Suis Caps  se livrează în străinătate,  nu rămâne 
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nimic în ţară. Atât operatorul de pe plan local cât şi cel de la Cornu nu se opresc la 

aceşti 200 lei suplimentari, dânşii le asigură şi o masă caldă în zilele în care copii 

fac practică la agenţii economici, inclusiv transportul dus-întors al celor 10 copii. 

Copii au o singură obligaţie în toată afacerea aceasta şi anume să aibă drag şi să 

înveţe meseria respectivă. Nu le place nu este nici o problemă. Banii care îi 

investeşte atât agentul economic cât şi statul sunt bani investiţi în copilul respectiv. 

Deci nu există obligaţia de a se angaja automat la operator. Acum ca să pentru 

desfăşura o activitate instructivă în egalitate şi copii să înveţe efectiv meseria 

respectivă avem nevoie de nişte dotări.  Conform contractului încheiat între şcoală  

şi agent economic, şcoala participă cu cadre calificate, cu bunurile pe care le are în 

momentul de faţă. Primăria trebuie să ne asigure o sumă de bani ca să aducem 

sălile respective la un standard cât mai apropiat de superior, ca să zic aşa. De la 

dumneavoastră ne aşteptăm să ne ajutaţi să zugrăvim sala respectivă, să o dotăm cu 

birotică ( mese, scaune) şi cu ce mai trebuie acolo, iar operatorii economici aduc 

partea de lucru efectiv pe meseria respectivă. Oricum dacă este să zicem pentru 

comunitatea locală ar însemna în jur de 150 – 200 milioane lei vechi atunci agentul 

economic aduce chiar şi peste. Suma pe care o aduc dânşii în aparatură de laborator 

şi materiale cu care vor învăţa meseria respectivă se ridică la 2 miliarde şi ceva. 

Dl Predea Gheorghe : Domnule director, o întrebare am şi eu. Să înţeleg că 

practica pe care aceşti elevi o fac, nu o fac la agentul economic? 

Dl Petcu Paul Dorian : Pregătirea copiilor se desfășoară pe 3 ani. În primul 

an este echivalentul clasei a-IX-a învățământ normal plus practică comasată la vară 

care se desfăşoară numai la agentul economic. În anul doi se ajunge cam la 

jumătate, iar în anul trei partea de teorie  (matematică, fizică, chimie, română) este 

foarte puţină şi este mult mai mult axat pe practică şi bineînțeles pe partea de 

atelier în şcoală, dar prezenţa lor în fabrică v-a fi mult mai mare în anul trei. 

Dl Voica Daniel : Dacă îmi permiteţi şi mie. Sunt din partea SC Artema 

Plast. Daniel Voica este numesc meu. Sunt manager de dezvoltare în cadrul 

companiei. Pe noi ne-a încântat extraordinar de tare având în vedere că piaţa de 

forţă de muncă  calificată şi în afară de asta domnul Comănescu, probabil pentru 

cei dintre dumneavoastră care îl cunosc, este un fan al comunităţii locale, este de 

aici ca şi bază  şi ca atare majoritatea angajaţilor firmei Artema Plast sunt localnici. 

În ideea aceasta și preluată şi de fiul dânsului, domnul Radu Comănescu, care 

asigură la momentul acesta managerierea executivă a companiei, mi s-a părut 

extraordinar de interesantă oportunitatea aceasta pe care ne-o oferă la momentul 

acesta Ministerul Învăţământului de a avea acest învăţământ dual. Ca atare ne-am 

implicat şi o să ne implicăm în continuare în totalitate ideea fiind că este şi foarte 

dificil în acelaşi timp pentru noi pentru că trebuie să asigurăm acestor copii condiţii 

sigure pentru aşi desfăşura activitatea de practică în cadrul companiei. Ca atare de 

asta domnul director practic spune că fondurile pe care noi le asigurăm în perioada 
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următoare, pe perioada acestor 3 ani, sunt destul de consistente pentru că trebuie să 

le asigurăm atât vizitele medicale obligatorii la începutul activităţii, asigurări de 

sănătate ca pe parcursul desfăşurării activităţii să nu apară nici un fel de eveniment 

sau dacă apare să fie acoperit din punct de vedere financiar. De asemenea ne-am 

asumat o contribuţie pentru dotarea laboratoarelor de profil ale şcolii, asigurăm 

transportul copiilor, cum a spun şi domnul director, o masă caldă… Încercăm…, 

automat echipamentul de lucru care este obligatoriu în cadrul companiei noi 

producând ambalaje pentru industria alimentară, exclusiv pentru industria 

alimentară, standardele de siguranţă a alimentului se asigură şi la noi şi ca atare ei 

sunt obligaţi să poarte un echipament adecvat. Dificultăţile pe parcursul acestor 3 

ani sunt destul de mari pentru că trebuie să-i integrezi în cursul tehnologic şi să şi 

înţeleagă rostul nostru şi interesul nostru este ca ei chiar să înveţe pe parcursul 

acestor 3 ani ce se întâmplă în cadrul companiei, să cunoască toate fluxurile 

tehnologice şi pentru asta v-a trebui automat să alocăm nişte oameni ca să îi 

supravegheze, care să îi înveţe să le explice ce se întâmplă acolo. Avantajele sunt 

foarte mari şi pentru noi şi pentru copii. Pentru noi la finalul celor 3 ani vom avea 

în cazul nostru 10 copii, dacă toţi vor reuşi să performeze şi să finalizeze cursurile, 

10 oameni calificaţi, 10 oameni care ştiu ce au de făcut, 10 oameni ca îşi cunosc 

mașinile şi viitorii colegi. Pentru ei avantajul este că la finalul celor 3 ani nu vor 

mai sta să alerge bezmetici săracii şi acesta este iarăşi un avantaj şi riscurile sunt şi 

ele pe măsură. La finalul celor 3 ani au posibilitatea de a continua activitatea 

profesională în cadrul companiei noastre sau au posibilitatea de aşi continua 

studiile aşa cum le oferă acum legislaţia cu posibilitatea de a merge mai departe la 

liceu fiecare în funcţie de nivelul la care reuşeşte să ajungă. Noi suntem hotărâţi să 

ducem lucrurile la bun sfârşit şi ca atare am făcut împreună cu liceul până la 

momentul acesta nişte paşi semnificativi şi a fost o alergătură extraordinară ca să 

convingem copii claselor a VIII a. Nu cred că este un secret pentru nimeni că din 

păcate învățământul profesional este privit ca un fel de „cenuşăreasa” 

învăţământului. „Nu ne dăm copii acolo decât dacă nu îi duce capul” iertaţi-mi 

termenul. Noi vrem să vedem lucrurile altfel, din contră chiar vrem oameni care îi 

duce capul pentru că noi lucrăm cu utilaje. ArtemaPlast este compania nr.1 în 

România la momentul acesta în ceea ce înseamnă producere de ambalaje flexibile 

pentru industria alimentară, este parte a grupului italian Gerosat şi dacă tot avem 

24 de ani în urmă iar grupul are 80 şi ceva de ani ne dorim ca şi de acum înainte 

minim aceşti 3 ani de zile să existăm în continuare pe piaţă şi să asigurăm acestor 

copii un loc de muncă. Cam asta vrem noi să facem şi cu siguranţă avem nevoie şi 

de suportul dumneavoastră pentru că liceul are în continuare nevoie de dotări, 

liceul are nevoie să se dezvolte, noi o să acoperim o parte din dotările de ordin 

tehnic de specialitate : sticlărie de laborator, materie primă pentru practică, balanţe 
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analitice, etc. …, dar o să avem nevoie şi de sprijinul dumneavoastră pentru a 

asigura partea de mobilier, organizare interioară, curăţenia… 

Dl Petcu Paul Dorian : Tablă interactivă, calculatoare… 

Dl Voica Daniel : Noi aşa am văzut ca fiind un lucru extraordinar de benefic 

şi pentru comunitate şi pentru noi. Nu este un secret că interesul nostru ca agent 

economic să avem aceşti oameni şi să dezvoltăm aceşti oameni plătind pentru 

treaba asta pe parcursul acestor 3 ani nişte sume… şi sperăm ca la finalul celor 3 

ani să avem 10 noi colegi cu care putem intra direct în  producţie.        

Dl Predea Gheorghe : Această acţiune a început anul acesta şcolar sau…? 

De la începutul anului școlar de acum în septembrie? 

Dl Petcu Paul Dorian : Nu ştiu, poate a omis sau… Poate insist eu asupra 

faptului că cele două calificări ale copiilor sunt unice în judeţ. Nici o altă şcoală 

din judeţ nu mai pregăteşte ce pregăteşte şcoala noastră. 

Dl Predea Gheorghe : Da.   

Dl Petcu Paul Dorian : Loc de muncă vor găsi.  

Dl Predea Gheorghe : Da. Am înţeles. 

Dl Petcu Paul Dorian : Pe elevii noştri îi vânează Dero, Procter&Gamble şi 

alte societăţi.  Important ar fi să rămână şi aici la domnul Comănescu.   

Dl Predea Gheorghe : Agreăm această iniţiativă a dumneavoastră şi 

executivul v-a veni în faţa Consiliului Local cu o propunere de alocare a fondului 

necesar pentru că nu sunt bani atât de mulţi. Chiar la următoarea prevedere 

bugetară chiar cred că putem să facem treaba aceasta… 

Dl Petcu Paul Dorian : Noi am lăsat o listă cu minimul de materiale la 

secretariat… 

Dl Predea Gheorghe : Împreună cu domnul primar o să vă dăm tot concursul 

ca şa fie bine şi să ajungem la bun sfârşit. 

[…] 

Dl Voica Daniel : Vă mulţumim foarte mult.  
 

Se trece la punctul  2 al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 24.09.2019. 

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 24.09.2019, care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 

26.09.2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 
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D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare de îndată a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 26.09.2019, 

care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cuantumului şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar 2019-

2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Ca o informare a dumneavoastră. După cum aţi 

observat şi la şedinţa pe comisii bursele şcolare au fost aprobare în numărul 

solicitat de unităţile școlare iar primarul oraşului a propus majorarea burselor cu 

40% faţă de anul anterior. Din acest punct de vedere am întocmit acest proiect de 

hotărâre pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Vă aduceţi aminte că întruna din şedinţele 

anterioare când am avut acel amendament la buget am cerut  chiar eu aici şi toţi 

consilierii PNL majorarea burselor școlare în anul 2019.  

[…] 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Sincer mă aşteptam să vină mai mulţi bani aici. Văd 

că s-a majorat cu sume infime. Nu ştiu de ce nu se doreşte investiția în educaţie.   

Dl Predea Gheorghe : 40% nu este o sumă infimă. La nivelul bugetului 

oraşului Boldeşti-Scăeni este o sumă…  

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Este o sumă mică vă spun eu. Adică de la 50 lei la 

70 lei… Practic noi trebuie să înţelegem că investim în viitor, în viitorul nostru, al 

localităţii noastre. Vedeţi ce se întâmplă, nu avem copii pregătiţi, nu avem practic 

viitor pentru zilele următoare. Asta este! 

Dl Predea Gheorghe : Nu din cauza la bursă. Da. Am luat act. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Eu spun că ar putea pentru anul următor să fie 

stimulaţi mai mult elevii performeri ai şcolilor noastre.   

Dl Predea Gheorghe : Da. Nu avem nimic împotrivă, dar totul este de 

posibilităţi, în funcţie de ce sursă de finanţare are bugetul local. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Da, dar tot aşa de bine că altă dată pentru alte 

lucruri mai puţin importante se găsesc finanţări. 

Dl Predea Gheorghe : De exemplu!? 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Nu aş vrea să… Am dat de-a lungul timpului 

exemple… Nu aş vrea să… 

Dl Predea Gheorghe : Toate finanţările au fost aprobate în Consiliul Local. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Da… 
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Dl Predea Gheorghe : Nici o finanţare nu se face decât la dispoziţia 

Consiliului Local. Toate sunt aprobate prin buget… 

[…] 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Nu aş vrea să revin să vorbim acum despre câţi bani 

irosim cu operatorul de apă şi canal, bani de la Consiliul Local care se duc pe apa 

sâmbetei. 

Dl Predea Gheorghe : Nu irosim nici un ban. Chiar nici nu ban nu irosim. 

Operatorul are lucrări în avans de câteva miliarde de lei. Deci nu irosim nici un 

ban. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Ştim, dar nu ştim cât de bine sunt verificate aceste 

lucrări şi nu aş vrea să intru într-o polemică pe tema asta. Important este că 

investiţia în educaţie şi cultură mi se pare foarte importantă şi cred că domnul 

primar are un exemplu bun de la Leova şi poate să ne spună câţi bani se duc din 

bugetul dumnealor către cultură, către educaţie în Republica Moldova. Dacă îmi 

aduc aminte când am fost acolo cred că 70 şi ce va la sută.  

Dl Primar : Da, dar acolo este alocat la nivel naţional. Acolo nu dă oraşul 

alocă ministerul.   

Dl Predea Gheorghe : Nu poate să fie 70% din buget alocat pentru… Nici la 

nivel naţional. 

[…] 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Ba da. Verificaţi şi aşa este. 

Dl Predea Gheorghe : Haideţi să nu exagerăm. 

Dl Primar : Legat de elevii meritorii de ziua oraşului cei care într-adevăr au 

rezultate sau au avut rezultate foarte bune la învăţătură au fost premiaţi cu 100- 

200 lei. 

Dl Predea Gheorghe : Înţeleg că nu este bine că am majorat cu atât, trebuie 

cu mai mult.  

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  Da. 

Dl Predea Gheorghe : Atât am putut. Data viitoare o să dăm mai mult. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ :  După părerea mea, după opinia mea trebuia cu mai 

mult. 

Dl Predea Gheorghe : În regulă. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a 

numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar 2019-2020 se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul contractului de închiriere nr. 11090/12.10.2010. 
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 Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul 

contractului de închiriere nr. 11090/12.10.2010  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenului în cazul contractelor de închiriere pentru cabinete medicale individuale. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

  Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul 

contractelor de închiriere pentru cabinete medicale individuale se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

contractelor de concesiune nr. 2017/1.06.1994 şi nr. 2958/1.03.2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Urmare a radierii acestei societăţi încetăm aceste 

contracte de concesiune. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea contractelor de 

concesiune nr. 2017/1.06.1994 şi nr. 2958/1.03.2019 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

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

prin licitaţie publică a  unui spaţiu amplasat pe Aleea Clubului, nr. 7. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a  

unui spaţiu amplasat pe Aleea Clubului, nr. 7 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Studiului de oportunitate privind concesionarea, prin licitație 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. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate privind concesionarea, prin licitație 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 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Ca o prezentare generală această modificarea statului 

de funcţii este următoarea. S-a redenumit funcţia de secretar a UAT după noul cod 

administrativ, s-a redenumit funcţia de inspector de achiziţii şi s-a înfiinţat un nou 

post de administrator public al oraşului care credem că o să intre în vigoare de la 

anul. Acestea sunt cele trei modificări asupra statului de funcţii. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Domnule viceprimar vă rog să ne spuneţi care este 

utilitatea înfiinţarea acestui post de administrator public. 

Dl Predea Gheorghe : Gândim că majoritatea, de fapt toate oraşele din ţară 

au administrator public al oraşului apreciem că în perioada următoare este posibil 

să organizăm concurs pentru… să nominalizăm… să angajăm un administrator 

public al orașului ca să preia o parte din activităţile care sunt la nivelul primarului 

şi al viceprimarului.    

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Sper să fie un concurs real… 

Dl Predea Gheorghe : Toate concursurile au fost…   

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Să nu fie un alt post înfiinţat aşa… cu dedicaţie la 

adresa unor persoane care deservesc anumite interese pentru că, vă spun, nu este 

normal şi vremurile se schimbă. Vremurile se schimbă şi mi se pare că aşa cum a 

funcţionat până acum primăria nu are nevoie de postul acesta de administrator 

public… 

Dl Predea Gheorghe : Este opinia dumneavoastră. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Observ că în ultima… tot felul de posturi din astea 

cu dedicaţie.   

Dl Predea Gheorghe : Nu. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Unde a fost corect am aprobat, am fost de acord dar 

parcă mergem prea departe. 

Dl Predea Gheorghe : Mai aveţi un alt exemplu de post cu dedicaţie. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Nu aş vrea să… şi le ştim bine. Şi mai este o chestie. 

Faptul că suntem aleşi şi sunteţi aleşi cu toţii consilieri locali de către cetăţenii 

oraşului, suntem, trebuie să ne ducem la bun sfârşit mandatul de consilieri nu să 

căutăm locuri călduțe în primărie. Deci, acum că sunt salarii mai mari, că sunt bani 

mai mulţi. 

[…] 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Văd că postul acesta v-a atrage automat… o să 

atragă bani mai mulţi din bugetul Consiliului Local. V-a fi un om plătit în plus, v-a 
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fi plătit cu nu ştiu câte zeci de milioane, ştiu eu cât v-a fi… Vorbim de burse… nu 

sunt bani, pentru burse şcolare să alocăm mai mulţi bani, pentru educaţie dar 

pentru asta văd că sunt bani, primăria are bani să dea.  

[…] 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Dacă organizaţi aşa, trebuie organizat un concurs la 

adevărat valoare, un concurs real. 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier, domnule coleg, deocamdată l-am 

înfiinţat nu l-am bugetat. Deci, acest post este înfiinţat nu este bugetat. 

Dl Tănăsescu Stelian–Horaţiu : Dacă este imperios necesar de ce nu îl facem 

acum concursul. De ce mai aşteptăm. 

Dl Predea Gheorghe : Concursul se face în condiţiile legii. Dacă vă referiţi 

acum mâine, în două zile… 

Dl Tănăsescu Stelian–Horaţiu : Nu mâine. Într-o săptămână, într-o lună.  

Dl Predea Gheorghe :  Urmează să analizăm. 

Dl Primar : Când prevede bugetul. 

Dl Predea Gheorghe : Deocamdată…    

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Sincer, noi nu putem fi de acord cu asemenea 

înfiinţare a unei funcţii… 

Dl Predea Gheorghe : Nici un fel de problemă. Este dreptul dumneavoastră 

să aveţi un punct de vedere. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Pentru care nu ştim cine v-a ocupa, cum v-a ocupa, 

ce concurs v-a fi… 

Dl Predea Gheorghe : Nu se ştie cine v-a ocupa. Dacă este concurs nu se ştie 

cine v-a ocupa. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Sper să fie un concurs adevărat. 

Dl Predea Gheorghe : O să avem. O să fiţi, cum să vă spun eu… în comisia 

de examinare. 

Dl Dincă Florin–Ionuţ : Chiar vă rog să fie şi cineva de la noi. 

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului se adoptă cu 12 voturi  

pentru,  4 voturi împotrivă  ( domnii consilieri PNL : Dincă Florin-Ionuţ,  Dobrică 

Cristian, Isbăşoiu  Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu ). 
 

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

modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială Boldeşti.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  
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Dl Predea Gheorghe : Principalele modificări ale statului de funcţii al 

UAMS constau în faptul că s-a declarat vacant postul director pentru că directorul 

a ocupat pe funcţia de medic şi s-a redenumit o secţie din :Secţia cu paturi medico-

socială şi de recuperare” în „Secţia medico-socială cu paturi; recuperare; infecţii 

nosocomiale”. Acestea sunt cele două modificări. Nu implică înființări de posturi 

sau  cheltuieli în plus. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

           Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/29.01.2019  privind 

utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum ştiţi excedentul bugetar a fost folosit pentru 

secţiunea de dezvoltare a unităţii cât şi pentru acoperirea golului de casă. A trebuit 

modificată această hotărâre de mai multe ori în cursul anului, iar modificarea în 

acest moment este aceea că s-a lucrat la reparare străzilor în urma cărora s-a 

realizat canalizarea. Intenţionăm ca în toamna aceasta, iarna aceasta să refacem 

acest carosabil şi de aceea am alocat suma de 416 mii lei din bugetul propriu 

pentru a reface aceasta  cel puţin pe străzile importante. Aceasta este esenţa 

modificării acestei hotărâri. Dacă nu mai sunt alte discuţii daţi citire proiectului de 

hotărâre.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 12/29.01.2019  privind utilizarea excedentului 

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

          Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 38/30.04.2007 privind includerea în domeniul privat 

al oraşului Boldeşti-Scăeni a unor bunuri. 

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 concesionat, la gară la Boldeşti. 

Anul acesta s-a făcut remăsurarea  acestei suprafeţe de teren şi a rezultat un plus de 

suprafaţă de teren de 48 mp. Această suprafaţă de teren de 48 mp îl introducem în 

domeniul privat pentru a fi completată la contractul de concesiune care de fapt a 

împrejmuit această proprietate şi urmează să parcurgă etapele legale în sensul să se 

încheie act adiţional. Acesta este proiectul de hotărâre în esenţă. 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 38/30.04.2007 privind includerea în domeniul privat al oraşului Boldeşti-

Scăeni a unor bunuri adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic 

„Teodor Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul 

Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 

„Mihai Viteazul” oraşul  Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul  

Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 

oraşul  Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  Boldeşti-

Scăeni la data de 30.09.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 17 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă 

Medico – Socială Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială 

Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 



12 

 

Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni 

la data de 30.09.2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2019  

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 19 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Rectificarea bugetului constă în suplimentarea 

veniturilor din următoarele surse : din chirii, din contribuţiile persoanelor asistate  

şi din subvenţiile acordate de Consiliul Local. Acestea au fost repartizate la 

capitolul de cheltuieli. Cifrele nu le mai spun pentru că sunt date în anexă. Vă 

rugăm să aprobaţi acest proiect de hotărâre. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 20 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor 

Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Rectificarea constă în alocarea sumelor care sunt 

necesare pentru transportul profesorilor şi pentru bursele şcolare. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni pe 

anul 2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 21 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai 

Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Rectificarea bugetului constă în alocarea de sume 

pentru cheltuieli de personal şi burse şcolare. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 

2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul  22 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2 oraşul 

Boldeşti-Scăeni pe anul 2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul  23 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 

2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Rectificarea bugetului oraşului constă în 

suplimentarea venitului cu suma de 621.500 lei.  

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 24 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Se prezintă adresa  nr. 14397/24.10.2019 prin care Avocatul Popurului  

solicită Consiliului Local şi executivului ducerea la îndeplinire a măsurilor 

solicitate Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni. 

Se trece la discuţii :  

Dl Predea Gheorghe : La diverse avem o situaţie care a apărut după şedinţa 

pe comisii, o scrisoare de la Avocatul Poporului, dacă vreţi să o studiaţi. Este vorba 

de un incident care s-a întâmplat la UAMS cu un pacient care suferă de boli psihice  

în care aparţinătorul a reclamat conducerea şi personalul de acolo, s-a făcut anchetă 

şi a constatat ca orice control că sunt anumite deficienţe cu privire la organizare şi 

ai dispus ca Consiliul Local să se implice să ia măsurile ca această unitate să îşi 

facă procedurile.  



14 

 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Urmează ca această unitate să îşi remedieze aceste 

deficienţe. […] Doamna secretar a oraşului are în grijă această chestiune ca să se 

rezolve. Cam astea sunt.  

Dl Dobrică Cristian : Alte discuţii? 
      

2. Domnul consilier local Dincă Florin–Ionuţ aduce la cunoştinţă 

executivului că se rup afişele electorale din oraş. 
 

3.  Dl Petrişor Aurel : În partea de Nord a oraşului au apărut vreo 12 maşini 

de gunoi şi vă rog să identificaţi cine le aduce. 

Dl Predea Gheorghe : Unde în partea de Nord? 

Dl Petrişor Aurel : Pe str. Poienilor spre Seciu. 

Dl Predea Gheorghe : Pe acelea le-am strâns noi domnule consilier. 

Dl Petrişor Aurel : Şi aşa le-aţi pus pe terenurile de acolo? 

Dl Predea Gheorghe : Ca să le încărcăm. Le-am strâns noi. Şi astăzi a fost 

buldoexcavatorul acolo.  

Dl Petrişor Aurel : Nu ştiu, eu am trecut pe acolo și le-am văzut înşirate pe 

terenurile acelea. 

Dl Predea Gheorghe : Le-am strâns acolo. Săptămâna asta strâng acolo şi 

urmează ca săptămâna următoare, marţi,  am programat să le încarce.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Le-am strâns noi pentru faptul că avem şi sesizare de 

la Garda de Mediu... 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : De asta aţi trimis şi pe Seciu băieţii aceia să strângă 

gunoaiele de pe marginea drumului? 

Dl Predea Gheorghe : Nu.  

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Vream să vă mai întreb ceva. Faceţi nişte blocuri cu 

apartamente şi le daţi la nivel social. Care este… 

Dl Predea Gheorghe : Nu sunt sociale sunt pentru tineri.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Care este procedura? 

Dl Predea Gheorghe : La ora actuală se stâng cererile. După aceea urmează 

ca în luna ianuarie, februarie, martie a anului viitor să  stabilim criteriile de 

acordare în care noi, Consiliul Local, stabilim nişte reguli. După ce finalizăm luăm 

toate cererile, facem o comisie de repartizare şi se dă în funcţie de aceste criterii. 

Dl Primar : Tineri căsătoriţi care stau cu părinţii. 

Dl Predea Gheorghe : Din punctul nostru de vedere ce mai mari şanse le au 

cei care au studii superioare,… 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Corect.    
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Dl Predea Gheorghe : Deci, nu vrem ca în centrul oraşului să băgăm pe cei 

care nu pot să îşi plătească întreţinerea. Cei cu studii superioare au un loc de 

muncă stabil, că au venituri bune, care sunt tineri, care au un copil. Sunt criteriile 

care o să le punem noi. 

[…] 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Fiecare v-a prezenta un dosar, v-a fi verificat… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Am spus la toată lumea că nu sunt locuinţe sociale. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Am înţeles.   

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Cererea se depune la secretariat, nu? 

Dl Predea Gheorghe : Da. În cerere să lase un număr de telefon. Facem 

scrisoare la fiecare acasă. Comisia v-a fi formată din consilieri locali şi 2-3 

specialişti din executiv. 

[…] 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Vârsta de acordare este maxim 35 de ani, nu?   

Dl Predea Gheorghe : Cum prevede legea. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnu Croitoru am reţinut în legătură cu Balaca, 

peste tot nu numai Balaca.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Peste tot, totuşi Balaca este bine. 

Dl Croitoru Gabriel : Nu. Sunt străzile principale, dar să te duci pe str. 

Bucovului… 

[…] 

Dl Croitoru Gabriel : Ca să ieşiţi din oraş ieşiţi tot pe str. Bucovului. Haideţi 

să facem strada aceasta că e principală. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Ca să ajung pe str. Bucovului trebuie să cobor pe la 

„Cioburi”.  

Dl Predea Gheorghe : Am dat indicaţii constructorului cu prioritate zero să 

refacă carosabilul str. Balaca şi str. Bucovului pentru că în Balaca este toată 

circulaţia şi lateralul în faza a-II-a. 

Dl Isbăşoiu Constantin : De asta pentru că str. Bucovului este mai circulată. 

Dl Croitoru Gabriel : Tocmai de asta am spun domnule consilier. Nu pentru 

mine, eu nu merg pe acolo. 
  

  Dl Dobrică Cristian declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

29.10.2019.    

  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 

                    Dobrică Cristian                                        Tudor  Florina-Neli  
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