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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

                                      

Încheiat astăzi 17.12.2019 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. 448/11.12.2019 şi în scris prin Convocator nr. 16862 /11.12.2019.  

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

Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de doamna consilier  local Cărpuşor Sanda 

pentru lunile noiembrie şi decembrie. 

Dl. primar propune aprobarea introducerii a două puncte pe ordinea de zi, 

acesta se aprobă în unanimitate de voturi.  

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.  
  

Se trece la punctul  1 al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 26.11.2019. 

D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 26.11.2019, care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

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

03.12.2019. 

D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare de îndată a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 03.12.2019, 

care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 46 mp situat pe 

Intrarea Pieţii. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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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 Ilie Vasilică 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 46 mp situat pe Intrarea Pieţii se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Boldeşti-Scăeni în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate 

juridică de pe raza oraşului. 

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 : Aici aş avea eu de adăugat ceva. Doamna preşedinte 

vă rog să îmi daţi voie să iau vis-á-vis de acest proiect de hotărâre.  

Dna Cărpuşor Sanda : Vă rog.  

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Săptămâna aceasta comisia de disciplină a Şcolii 

Gimnaziale „Mihai Viteazul” Boldeşti a luat cunoştinţă de adresa transmisă de 

către Primăria oraşului Boldeşti-Scăeni referitoare la domnul profesor Tănăsescu 

Stelian. Această comisie de disciplină a decis şi spune foarte clar că nu a fost nici o 

abatere disciplinată din partea domnului profesor Tănăsescu Stelian. Dacă această 

comisie de disciplină stabileşte în sensul acesta, având atribuţii în acest domeniu, 

decizia este opozabilă tuturor persoanelor în cauză iar Consiliul Local nu are decât 

să o respecte, neavând atribuţii în acest sens. Vă rog să precizaţi concret care este 

vătămarea adusă entităţii consiliului local şi să probaţi această vătămare, în lipsa 

probării… neexistând o presupusă vătămare a Consiliului Local. O altă întrebare. 

Vă rog să precizaţi concret care este prestigiul Consiliului Local astfel încât, noi, 

consilierii PNL să fi adus o pretinsă atingere. Ţinând cont de decizia comisiei de 

disciplină a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” în cazul domnului profesor 

Tănăsescu Stelian şi de cele spuse mai sus vă solicităm retragerea deciziei de a 

schimba consilierii locali PNL din consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ. Considerăm neîntemeiată decizia  de a fi înlocuiţi din consiliile de 

administraţie ale şcolilor. Mulţumesc!  

Dl Predea Gheorghe : Din punctul de vedere al nostru comportamentul 

domnului profesor şi colegul nostru Tănăsescu Stelian-Horaţiu a afectat imaginea 

cadrelor didactice în general care sunt obligate prin codul etic să aibă un anumit 

comportament atât în interiorul şcolii câţ şi în afara şcolii. Din acest punct de 

vedere noi ne menţinem punctul de vedere exprimat.   
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Dna Cărpuşor Sanda : Mia mult decât atât eu aş dori să o întreb pe doamna 

secretar să ne spună…, încerc să fac legătura cu ce spuneţi dumneavoastră, 

consilierii locali sunt aleşi aici de către noi să facă parte din consiliile de 

administraţie ale şcolilor. Deci, dacă noi hotărâm chestia asta de ce să fim obligaţi 

să respectăm ceea ce a hotărât comisia de disciplină?! Ok. Suntem de acord cu ea 

dar nu înseamnă că noi nu putem desface ceea ce am făcut. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Nu există… Asta este dovada cea mai clară atât în 

cazul domnului profesor cât şi în cazul celorlalţi consilieri că nu există motiv 

pentru care să fim înlocuiţi din consiliile de administraţie. 

Dl Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. Un alt aspect este că nouă nu n-i s-a 

comunicat decizia comisie de disciplină.   

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu :  Da. O să vină în urma şedinţei consiliului de 

administraţie de vineri. 

Dl Predea Gheorghe : O să ne modifice şi pe urmă după modificare o să 

vedem care sunt problemele care poate fi atacată. Bănuiesc că trebuie să existe o 

modalitate, o vom ataca şi până rămâne definitivă din punctul nostru de vedere, 

cum să vă spun eu… ei poate să decidă în consecinţă, depinde ce argumente au 

avut, este punctul dumnealor de vedere. Această comisie de disciplină putea să dea 

o sancţiune pe linie administrativă începând de la avertisment până la…  etc. Nu 

are o legătură cu activitatea noastră. Noi consilierii PSD apreciem că în continuare 

acest comportament ne-a afectat atât imaginea Consiliului Local cât şi … 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Cum domnule viceprimar? Cum a afectat-o? Cu 

argument. Ce a afectat-o? Cum? Aţi spus acolo că… 

Dl Predea Gheorghe : Dacă cetăţenii oraşului ştie că în Consiliul local au 

ingineri, jurişti, profesori, tehnicieni şi comportamentul acestora în spaţiul public 

este unul  suburban, nu înseamnă o afectare? Eu aşa înţeleg în raţionamentul meu. 

Dacă eu greşesc asta este o altă problemă. Doresc să încheiem discuţia… 

Dl Primar : Luarea de poziţie a cetăţenilor pe facebook sau pe ce au luat, 

luarea de poziţie a televiziunilor.  

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Da. 

Dl Primar : Dacă nici cei care au dat la televizor nu au…   

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Există o chestiune în Regulamentul de ordine 

interioară a Consiliilor de Administraţie care spune că absenţa nemotivat la trei 

şedinţe automat instituţia trebuie să îi elimine din componenţa acestora.      

Dna Cărpuşor Sanda :  Eu vin şi întreb. De ce nu au făcut-o? 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : O să facă. O să fac eu cerere către 

Inspectoratul Școlar. 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Ok. 

Dl Predea Gheorghe : Acestea sunt chestiuni tehnice care o să fie aplicate… 

[…] 
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Dl Primar : Repet. Nu şcoala a desemnat consilierii. Noi i-am desemnat aşa 

că şcoala nu are nici o treabă. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Este un punct de vedere. S-a consemnat. E normal să 

fie acesta. Din punctul nostru de vedere nu se pune problema. Aşa este în  

democraţie. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Boldeşti-Scăeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza oraşului se 

adoptă cu 10 voturi  pentru, 4 voturi împotrivă ( domnii consilieri PNL : Dincă 

Florin-Ionuţ,  Dobrică Cristian, Isbăşoiu  Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu ) 

şi 2 abţineri (doamna şi domnul consilier PMP : Cioc Rodica şi Petrişor Aurel ) 

care se contorizează la voturi împotrivă. 
 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 121/25.09.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Boldeşti-Scăeni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 

personalitate juridică de pe raza oraşului. 

 Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 121/25.09.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Boldeşti-Scăeni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în 

cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe 

raza oraşului se adoptă cu 12 voturi  pentru şi  4 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 stabilirea 

modalităţii de gestiune a activităţilor de salubrizare de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare în oraşul Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Având în vedere controlul de la ANRSC prin care s-a 

stabilit că oraşul Boldeşti-Scăeni nu are un compartiment, un serviciu de 

salubrizare de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare suntem obligaţi să facem acest 

serviciu. În acest sens am iniţiat acest proiect de hotărâre deoarece avem termen 

până la 31.12.2019 ca să nu fim sancţionaţi.      
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 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune 

a activităţilor de salubrizare de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul 

Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul contractului de închiriere nr. 19075/13.12.2016. 

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. 19075/13.12.2016 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Raportului de oportunitate privind vânzarea suprafeţei de teren de 101 mp situat în 

Seciu, nr 33. 

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 o etapă premergătoare vânzării. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului de 

oportunitate privind vânzarea suprafeţei de teren de 101 mp situat în Seciu, nr 33 

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 9 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 30.11.2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Având în vedere că acest cont de execuţie reflectă 

cheltuielile care sunt efectuate de către autoritate propun aprobarea acestui proiect 

de hotărâre aşa cum a fost discutat în şedinţa pe comisii.  

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2019 

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 10 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 30.11.2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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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 30.11.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 11 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 30.11.2019.  

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 30.11.2019  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

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

„Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2019. 

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 30.11.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

          Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : Proiect de privind  aprobarea contului 

de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr. 2, oraşul 

Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2019. 

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 30.11.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico Socială, 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 suplimentarea veniturilor 

secţiunii de funcţionare cu sumele ce reprezintă contribuţiile persoanelor care sunt 

internate care se ridică la suma de 26.000 lei. De asemenea s-a suplimentat cu 

sumele care s-au primit ca subvenţii de la DSP – PH pentru plata personalului 

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

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

2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 15 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. 

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 16 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. 

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 17 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 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

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

2019.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Rectificare bugetară la UAT Boldeşti-Scăeni constă în 

suplimentarea veniturilor secţiunii de funcţionare cu suma de 182 mii lei provenită 

din impozitele care s-au încasat suplimentar la capitolele bugetare. Aici avem lista. 

De asemenea aceşti bani au fost alocaţi în sumă de 175 mii lei la cheltuieli de 

funcţionare a bugetului local, iar suma de 54.750 lei a fost virate la secţiunea de 
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dezvoltare. S-au făcut virări de credite bugetare între articolele şi capitolele 

bugetare.     

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

şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

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

preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie şi februarie 2020.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile ianuarie şi februarie 2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

oraşului Boldeşti-Scăeni cu judeţul Prahova în vederea achiziţionării a 2(două) 

centrale termice la Şcoala nr. 2 Balaca şi la Grădiniţa Balaca-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 : Având în vedere şedinţa Consiliului Judeţean Prahova, 

care s-a desfăşurat ieri, în care oraşului Boldeşti-Scăeni i-a fost alocată suma de 

225 mii lei din care noi am solicitat anterior, să luăm două centrale termice la 

Şcoala Balaca şi la Grădinița Balaca. Am inițiat acest proiect de hotărâre în regim 

de urgenţă pentru ca mâine să îl ducem la Consiliul Judeţean ca să putem încheia 

contractul de finanţare. Banii aceştia vot fi cheltuiţi până la sfârșitul anului fiind o 

investiţie pe achiziţii nu este pe servicii… Având în vedere că aceste centrale 

aveau o normă de casare urmând ca noi să le cuprindem în lista de investiţii pentru 

anul viitor  însă ivindu-se această ocazie am promovat acest proiect de hotărâre. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Cât acoperă din sumă? Aveţi idee? 

Dl Predea Gheorghe : 90%. În jur de 20.000 lei sunt ambele centrale. Avem 

o ofertă. Consiliul Judeţean ne-a dat 25.000 lei, noi aşa am estimat. Banii o să îi 

dea la nivelul facturii care va fi achiziţionate. Ne-a dat o sumă acoperitoare. 

[…] 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind asocierea oraşului Boldeşti-

Scăeni cu judeţul Prahova în vederea achiziţionării a 2(două) centrale termice la 

Şcoala nr. 2 Balaca şi la Grădiniţa Balaca-oraş Boldeşti-Scăeni  se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

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

utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni. 
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Având în vedere situaţiile de lucrări pe care le-am 

primit de la constructorul cu canalizarea care se realizează în oraşul Boldeşti-

Scăeni cu privire la refacerea carosabilului, ţinând cont că la unele investiţii iniţiale 

care le-am introdus în această listă nu a fost cheltuite toate sumele am  luat de la 

toate poziţiile şi am strâns suma de 270.000 lei pe care am suplimentat-o la 

canalizare pentru a putea continua anul acesta refacerea carosabilului pe străzile 

Balaca şi Bucovului. În acest sens am propus modificarea acestei liste conform 

anexei. 

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 22 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Se prezintă cererea nr. 16079/27.11.2019 prin care Coman Mihai Alin, 

domiciliat în oraşl Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr.49B, bl. 27, sc. A, ap. 12, et.4, 

prin care solicită închirierea unui spaţiu în clădirea fostului sediul al primăriei din 

str. Podgoriei, nr. 12 pentru birou. 

Se prezintă punctul de vedere al doamnei Moraru Marian. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Avem un spaţiu liber. 

Dna Cărpuşor Sanda : Probabil că se poate. 

Dl Predea Gheorghe : Iniţiem proiect de hotărâre.  
 

2. Se prezintă adresa nr. 16640/09.12.2019 prin care  Raionul Ganţevici, 

Republica Belarus prin care îşi exprimă dorinţa de stabili relaţii de colaborare cu 

oraşul nostru. Totodată adresează şi invitaţia domnului primar şi a delegaţiei 

orașului Boldeşti-Scăeni să participe la evenimentele dedicate Zilei Raionului 

Ganţevici, Republica Belarus  în data de 17.01.2020.  

  S-a hotărât în Consiliul Local de a nu participa la acest eveniment.  

  Dna Cărpuşor  Sanda declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

17.12.2019.    

  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 

                   Cărpuşor  Sanda                                          Tudor  Florina-Neli  

 


