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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 20.02.2020 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. 75/14.02.2020 şi în scris prin Invitaţia nr. 1979/14.02.2020.  

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

d-na Vişănoiu Daniela, invitaţi : dl Gîrbea  Gheorghe şi dl Coman Florin-Georgian. 
 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Predea Gheorghe care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie şi februarie.  
 

Dl primar propune scoaterea unor punct de pe ordinea de zi (punctele nr. 

4,5,6,7,8 şi11), acestea se aprobă în unanimitate de voturi.  

Dl primar supune aprobării proiectul ordinii de zi astfel cum a fost modificat, 

acesta se aprobă în unanimitate de voturi.  
 

Se trece la primul punct al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 28.01.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

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

ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 28.01.2020, care se aprobă 
în unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind închirierea 

prin licitaţie publică a unui spaţiu amplasat în incinta Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială Boldeşti-Scăeni. 

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 în incinta Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni 

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Raportului de oportunitate privind vânzarea suprafeţei de teren de 6208 mp situat în 

T54. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului de 

oportunitate privind vânzarea suprafeţei de teren de 6208 mp situat în T54 se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind modificarea statului de funcţii al 

Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

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

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

salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Dacă nu sunt probleme… Spuneţi, domnule consilier. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Am şi eu o întrebare, domnule viceprimar în primul 

rând.  

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Când s-a majorat tariful pentru persoanele care au 

contract a trecut prin Consiliul Local această decizie de majorare? Noi din ce ne 

aducem aminte, chiar mă consultam cu… Nici măcar nu s-a făcut o informare a 

noastră dacă îmi aduc aminte bine.   

Dl Predea Gheorghe : Competenţa aprobării tarifului la gunoi nu este în 

sarcina Consiliului Local este în sarcina Consiliului Judeţean -  A.D.I…. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Ştiu. La Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară  

Dl Predea Gheorghe : Nu este de competenţa noastră. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar nici măcar ca informare nu se putea…? De 

exemplu : populaţia este nemulțumită că preţul a ajuns la 13,22 lei. 

Dl Predea Gheorghe : Este perfect adevărat. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Ştiu faptul că această taxă de salubrizare 

reglementează acum pentru cei care nu au contract.  

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Sunt nevoiţi să instituim această taxă ca să plătească. 

Dar eu spun că la momentul acesta Rosal doar cere şi el nu prea dă. El nu îşi 

respectă condiţiile contractuale nici acum. Pubele nu avem… Doresc să facem 

colectarea selectivă. Sunt săptămâni în care nu lasă saci, săptămâni în care îţi lasă un 

sac, săptămâni în care îţi lasă doi saci unul pentru hârtie şi unul pentru plastic… 

[…] 
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Dl Dincă Florin Ionuţ :  Din punctul meu de vedere situaţia nu este clară. Văd 

că am crescut la numărul de contracte, sunt 3025 de contracte faţă de luna iunie 

când aveam undeva la 2600 de contracte. Acesta este un lucru bun. 

Dl Predea Gheorghe : Acesta este şi un efort al autorităţii locale  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Mă gândesc că este… 

Dl Predea Gheorghe : Pentru că ne-am implicat în această chestiune… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Pentru că exact dacă nu strângem de la populaţie noi 

suntem nevoiţi să dăm bani înapoi către Rosal, să plătim din bugetul local.  

Dl Predea Gheorghe : Da. Deci problema cu Rosalul este o problemă… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Numai că este o problemă foarte delicată cu Rosalul. 

Din punctul nostru de vedere nu ştiu dacă avem toate datele şi aş prefera să ne 

abţinem la acest proiect de hotărâre. 

Dl Predea Gheorghe : Este opinia dumneavoastră. Ce pot să vă spun eu este 

faptul că autoritatea locală, nu spun că este într-un conflict deschis cu Rosalul, este 

în legătură  permanentă cu A.D.I. şi cu firma Rosal pentru serviciile pe care le 

prestează în acest oraş, servicii de foarte slabă calitate. Avem un dosar foarte 

voluminos cu privire la toate sesizările pe care le-a făcut primarul la această firmă 

pentru a-şi îmbunătăţi activitatea. Rezultatele până în prezent sunt de la 0 spre 1, în 

sensul că nu m-ai sunt sincope atât de mari în lăsarea gunoiului pe anumite străzi. 

Pentru că înainte veneau şi luau gunoiul de la 70% din populaţia oraşului şi la 

anumite străzi lăturalnice nu intrau să ia gunoiul. Acum nu am mai avut reclamaţii, 

dar probabil şi-au mai îmbunătăţit activitatea… Marea problemă este faptul că ei 

colectează selectiv gunoiul şi facturează ca şi cum nu ai colecta selectiv. El trebuie 

să facă o distincţie clară între cei care colectează selectiv şi cei care colectează 

neselectiv. Există un litigiu în acest sens între A.D.I. care este cel care controlează 

activitatea operatorului, litigiu care a fost promovat de noi şi au trimis nişte 

notificări pe care le-au făcut asupra operatorului. Noi am vrut să sesizăm protecţia 

consumatorului pentru că această treabă este una abuzivă şi competenţa este strict a 

Protecţie Consumatorului, iar noi fiind persoană juridică se pare că nu avem acest 

drept. Însă cetăţenii sub îndrumarea noastră, am dus  aproximativ 50 de cereri pe 

care eu le-am  trimis personal la Protecţia Consumatorului în care au reclamat 

această situaţie. Urmează ca în viitor să vedem dacă vor îmbunătăţii activitatea dar 

numai în strânsă legătură cu Consiliul Judeţean.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Adică şi noi şi A.D.I. ar trebui să fim foarte 

intransigenţi cu acest operator care de când a venit este mult la nivelul serviciilor 

fată de operatorul dinainte SC Vitalia. 

Dl Predea Gheorghe : Corect. Noi într-un fel : „suntem în coasta lui A.D.I.”, 

pentru faptul că noi spunem că nu sunt suficient de autoritari cu acest prestator şi 

probabil că în viitor trebuie să iau o decizie.    

Dl Dincă Florin Ionuţ : Cât ar costa ca oraşul Boldeşti-Scăeni să se retragă din 

A.D.I., să achiziționeze o mașină… 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Problema nu este de achiziţionat mașină. Problema 

este că nu avem unde să ducem gunoiul pentru că fiind un sistem integrat al 
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managementului deşeurilor, groapa ecologică de pe raza oraşului nu primeşte 

deşeuri decât de la cine spune A.D.I.. Dacă vrei să ieşi din asta fără aprobarea de la 

A.D.I. nu ai unde duce deşeurile. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Vreau să vă mai întreb ceva. Mizil care are serviciul 

propriu de gospodărire locală cum reuşeşte, unde duc ei gunoiul sau… 

Dl Predea Gheorghe : Nu ştiu exact unde duc ei gunoiul, însă după ştiinţa mea 

fiecare oraş care a avut un contract în derulare, cum am fost şi noi, în momentul 

când expiră acest contract îi obligă să intre în această Asociaţie de Dezvoltare 

Intercomunitară al acestor deşeuri. Sigur viitorul cred că va aparţine fiecăruia, dar 

deocamdată nu există soluţie legală.   

Dl Dincă Florin Ionuţ : La ceea ce a fost şi în Ploieşti de când este Rosalul… 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : De asta nici nu merge bine pentru că a fost o impusă 

această situaţie de a te duce la A.D.I.  

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Tomberoanele acestea nu ştiu cum supravieţuiesc 

pentru că le trânteşte, le zdruncină, le crapă… Al meu de exemplu ultima dată l-a 

crăpat de la făcut praf.   

Dl Predea Gheorghe : Asta ţine tot de… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe :  Această taxă de salubrizare este pentru cei care nu au 

contract de salubritate şi este la nivelul taxei pentru gunoi colectat neselectiv, adică 

la taxa maximă. Adică, dacă cumva se reglementează ca Rosal să factureze la cei 

care colectează selectiv la tariful normal de 9 lei, atunci aceştia care nu au contract 

vor fi dezavantajaţi.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Mai am o întrebare. Noi avem o situaţie vis-a-vis de… 

Numărul de contracte îl ştim şi numărul de persoane, dar totuşi în anumite familii în 

care sunt poate 5 persoane, dar 2 sau 3 sunt plecate în străinătate. 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Sau alţii sunt cu domiciliu de flotant în altă parte, la 

facultate, la alte… 

Dl Predea Gheorghe :  Aceştia vin şi fac cerere la primărie şi le avizăm noi şi 

îi scoate de la contractul de salubrizare. Există o practică în acest sens. Ceea ce nu 

este corect este faptul că sunt familii care  au 4-5 sau 6 persoane şi au contract de 

gunoi numai pentru 2. Pe de o parte această chestiune va fi tolerată până la un 

moment dat. 

Dl Croitoru Gabriel : Vor fi tolerate. Şi să fim serioşi, măcar să facem pentru  

toate familiile. Nu poţi să îi ceri unui bătrân să plătească…   

Dl Predea Gheorghe :  Am o situaţie în care sunt 331 de familii, de gospodării 

care nu au contract de gunoi din toată aria oraşului. Care poate să însemne până la 

1000 de persoane. 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

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

oraşului Boldeşti-Scăeni  se adoptă cu 10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă  

(domnii consilieri  PNL : Dincă Florin-Ionuţ,  Dobrică Cristian, Isbăşoiu  

Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu şi doamna şi domnul consilier PMP : Cioc 

Rodica şi Petrişor Aurel). 
 

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

preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie şi aprilie 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 martie şi aprilie 2020 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 23 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Dl Predea Gheorghe :  Înainte de a trece la punctul „Diverse” invitaţi la 

şedinţă sunt domnii Gîrbea  Gheorghe şi Coman Florin-Georgian, doi investitori 

care vor să investească în oraşul nostru. Cu această ocazie putem să îl întrebăm pe 

domnul Gîrbea care a venit acum 2 ani la noi şi ne-a spus că va face din oraşul 

nostru ceva frumos în centrul oraşului şi deocamdată nu este nimic. Poate, cu 

această ocazie, ne spune şi care va fi viitorul acelui local. 

Dl Gîrbea Gheorghe : Mai avem de luat două avize. Probabil pe 10 martie 

vom veni cu toate avizele pentru a obţine autorizaţia de construire şi demarăm 

începerea construcției din centru. V-am adus o copie a planurilor construcţiei… 

Dl Predea Gheorghe :  Nu. Spuneţi-ne ce va fi, noi ştim pentru că 

dumneavoastră aţi spus că faceţi hotel şi acum nu mai… Nici eu nu mai ştiu ce va fi. 

Dl Gîrbea Gheorghe : De aceea v-am adus şi… 

Dl Predea Gheorghe : Spuneţi ce vreţi să faceţi. 

Dl Gîrbea Gheorghe : Spaţii comerciale. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O estimare a finalizării investiţiei? 

         Dl Gîrbea Gheorghe : 01 noiembrie. Noi avem un precontract cu un posibil 

chiriaş care ia deocamdată partea de parter şi demisol şi ne condiţionează ca la 01 

noiembrie să le aibă pe astea două finalizate. Noi vrem să terminăm până la 01 

noiembrie absolut totul.  Fabrica de pâine am cumpărat-o tot împreună şi o să venim 

probabil  la următoarea şedinţă cu o propunere ca să facem la fel de frumos  ca şi 

vis-a-vis.  

[…] 

 Dl Predea Gheorghe : Din punctul nostru de vedere aveți tot sprijinul nostru, 

dar avem rugămintea să şi realizaţi ceea ce spuneţi. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Să se ţină de cuvânt. 
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 Dl Gîrbea Gheorghe : Garantat anul acesta. Anul trecut nu m-am ţinut de 

cuvânt pentru că a trebuit să mă răzgândesc asupra proiectului iniţial şi a durat 

foarte mult cu un nou certificat de urbanism şi cu avizele care ştiţi destul de bine cât 

durează să le obţinem mai ales în situaţia şi perioada anului 2020. Dar cu 

perseverenţă şi răbdare… Pentru că nu putem să începem construcţia fără autorizaţie 

de construire că nu am ieşi bine. Ce ţine de noi ne ţinem de cuvânt că vom finaliza 

până la sfârşitul 2020 partea cu restaurantul. Partea cu brutăria, acolo nu putem să 

intrăm deocamdată pentru că echipamentele nu le-am cumpărat. Avem terenul şi 

construcția. […] Putem interveni în partea cealaltă unde este brutăria pe partea cu 

staţia transportului în comun. Acolo putem să intervenim şi cu ajutorul 

dumneavoastră şi cu arhitectul oraşului Boldeşti, dar în primul rând cu 

dumneavoastră ca să stabilim cam ce putem face acolo, ceva frumos. Putem face 

chiar o staţie nouă, putem să o donăm. Terenul de sub acea staţie este al primăriei 

sau oraşului Boldeşti-Scăeni.       

Dl Predea Gheorghe : Acolo ce vreţi să faceţi? Tot aşa spaţii comerciale? 

Dl Gîrbea Gheorghe : În partea din spate trebuie să mutăm linia de înaltă ca să 

fie loc de parcare, parterul să fie un spaţiu comercial iar etajul nu ştim deocamdată 

ce destinaţie o să fie. Între construcţia veche a brutăriei şi limita de proprietate, 

acolo unde este  staţia avem 4 metri şi puţin unde se pot face spaţii, o staţie şi să o 

donăm orașului Boldeşti-Scăeni. Adică să schimbăm un pic centrul oraşului.   

Dl Predea Gheorghe : Da. Am înţeles. 

Dl Gîrbea Gheorghe : Venim cu nişte propuneri, venim la domnul arhitect al 

oraşului Boldeşti şi aducem tot aşa cu nişte planuri şi venim într-o şedinţă… 

Dl Predea Gheorghe : Dar v-a trebui să facem un studiu de amenajare a 

centrului oraşului. Va fi o problemă. Hârtiile vor dura mai mult decât execuţia. Şi 

noi va trebui să analizăm situaţia cum vom reconfigura… 

Dl Gîrbea Gheorghe : Ca şi arhitectură o să fie ceva similar ca la restaurant, 

adică mult mai frumos decât este acum.   

Dna Cărpuşor Sanda : Întrebarea mea este. Aproximativ când începeţi 

lucrarea în partea aceasta din centru şi nu la brutărie? 

Dl Gîrbea Gheorghe : 15 martie. Cum am luat autorizaţia de construire am dat 

drumul la treabă. 

Dna Cărpuşor Sanda : Pentru că mă gândeam că dacă mai durează destul de 

mult ar fi fost normal şi corect, de la început ştiind că aţi abandonat oarecum ideea, 

să izolaţi puţin clădirea. În general, când există o clădire când nu se lucrează, 

aceasta se izolează. Există materiale… 

Dl Gîrbea Gheorghe : S-a lucrat la interior, am igienizat pe exterior, am cărat 

molozul care a rezultat din această igienizare. Adică am făcut atât cât am putut ca să 

nu intervină autorităţile abilitate să ne amendeze că lucrăm fără autorizaţie. Noi am 

depus toate diligenţele pentru ceea se face.   

Dna Cărpuşor Sanda : Da, dar geamurile sparte, uşile smulse… Adică este o 

imagine ca de după bombardament. 

Dl Gîrbea Gheorghe : În interior s-a scos… 
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Dna Cărpuşor Sanda : Cum să fie în interior frumos dacă acestea sunt rupte, 

sparte, adică oricine are acces  

[…] 

Dl Gîrbea Gheorghe :  Acestea au fost furate doamnă.  

Dl Croitoru Gabriel : Nu este vina noastră. 

Dna Cărpuşor Sanda : Tocmai. Şi atunci toţi huliganii au acces acolo. Nu? Şi 

atunci cum o să fie curat înăuntru?  

Dl Gîrbea Gheorghe :  Mai aveţi răbdare două săptămâni maxim trei și o să… 

Dna Cărpuşor Sanda : De asta v-am întrebat, pentru că dacă durează mai mult,  

normal propuneam să izolaţi.  

Dl Gîrbea Gheorghe :  Intenţia noastră este ca să începem cânt mai repede, 

dar durează autorizaţia. Mai avem de luat două avize. 

Dl Dobrică Cristian : Spor la treabă. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Să iasă ceva frumos.  

Dl Predea Gheorghe : Mulţumim frumos pentru informare! 

Dl Gîrbea Gheorghe :  Şi noi vă mulţumim! 
 

2.  - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Isbăşoiu 

Corneliu-Ovidiu pe anul 2019. 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Breană 

Petre-Dragoş pe anul 2019. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Tănăsescu 

Stelian-Horaţiu pe anul 2019. 
 

3. Se prezintă Informarea Poliţiei oraşului Boldeşti-Scăeni nr. 

1209/31.01.2020  care conţine evaluarea fenomenelor antisociale, măsurile 

întreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice şi modul în care au fost îndeplinite 

sarcinile pe plan local pe parcursului anului 2019. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Aţi avut raportul la şedinţa pe comisii. Domnul 

comandant este în concediu şi o să îl invităm la şedinţă din luna martie ca să ne 

explice acest raport. 
 

4. Se prezintă adresa nr. 16355/23.12.2019 a Şcolii Gimnaziale „Mihai 

Viteazul” Boldeşti-Scăeni, prin care informează Consiliu Local cu privire la 

sancţionarea domnului profesor Tănăsescu Stelian-Horaţiu. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : În această adresă ne este comunicată sancţiunea care a 

fost dată colegului nostru Tănăsescu Stelian-Horaţiu, şi aceea de „observaţie scrisă”. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Şi raportul de la inspectorat. 

Dl Predea Gheorghe : Da şi raportul. 

[…] 

Consiliul Local a luat act. 
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5. Se prezintă cererea nr.1204/31.01.2020 prin care doamna Vasile Elena-

Daniela solicită reanalizarea cuantumului garanţiei şi perioada de plată a redevenţei  

pentru 5 ani.  

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii:  

Dl Primar : Vrea un teren. 

Dna Secretar General Tudor Florina-Neli : Este suprafaţa care a fost scoasă la 

concesiune şi dumneaei consideră că garanţia şi perioada de plată este prea scurtă.  

Dl Predea Gheorghe : O să analizăm şi o să iniţiem proiect de hotărâre pentru 

şedinţa următoare. 
 

6. Se prezintă cererea nr. 1971/14.02.2020 prin care SC Feruccio Com SRL, 

cu sediul în comuna Bărcăneşti, sat Tătărani, nr. 178, reprezentată prin domnul 

Alexandru Ninel Aurelian, solicită modificarea unor prevederi ale contractului de 

concesiune nr. 8763/12.06.2018. 

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de cel care a concesionat teren la pădure la 

Scăeni şi nu şi-a îndeplinit prevederile contractuale şi vrea să le prelungim. Se 

poate. O să iniţiem proiect de hotărâre. 
 

7. Se prezintă cerea nr. 1986/14.02.2020 prin care un grup de părinţi şi 

locuitori din Boldeşti-Scăeni, străzile : Colinei, Ghioceilor, Victoriei, Falansterului, 

Perilor, Pădurii, Ghioceilor și Fundătura Toamnei solicită amenajarea unui loc de 

joacă pentru copii în zona Şcolii Gimnaziale nr.2 Scăeni.  

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Cred că a fost cimitir acolo, nu? 

Dl Dobrică Cristian : Da.   

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Unde era teren de sport. 

Dl Predea Gheorghe : Ideea nu este nouă, este o idee veche pe care au avut-o 

mai multe persoane. Încercăm să prindem pentru a face un parc acolo. Procedural, 

anul acesta, nu avem cum să rezolvăm problema decât să îl prindem în buget pentru 

a face un S.F. …   

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Pentru că acolo chiar este necesar. Este departe de 

blocurile de la Scăeni sau Boldeşti. 

Dl Predea Gheorghe : O să prindem în bugetul de anul acesta, acest proiect… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Dacă îmi aduc aminte a mai existat discuţii cu acest 

teren de acolo, dar acolo ar fi fost un cimitir şi nu îţi dă voie să faci pentru 

terasament… 

Dl Predea Gheorghe : În prima etapă… 

Dl Primar : S-au împotrivit nişte cetăţeni… 

Dl Dobrică Cristian : Da.   
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Dl Predea Gheorghe : Am vrut să facem un teren de sport şi nu au fost de 

acord. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Însă noi îl prindem în buget, luăm certificat de 

urbanism, luăm avizele şi dacă nu ne împiedicăm la avize mergem mai departe. 

Dacă nu obţinem avizele inclusiv de la vecini… Dar bănuiesc  că dânşii sunt vecini 

acolo în zonă.   

Dl Biţă Paul : Eu sunt de acord cu ce spuneţi dumneavoastră dar haideţi să ne 

uităm şi câţi copii avem în zonă acolo ca să vedem dacă se merită să investim bani 

acolo sau nu. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Ideea nu este rea pentru că avem şi şcoala acolo în 

zonă. Cei de la clasele I-IV pot face o oră în parc la şcoala altfel. 

Dl Croitoru Gabriel : Doamna Directoare s-a văitat în privinţa asta că nu 

poate să controleze copii care se duc acolo să fumeze. Dacă este parc va fugi de la 

şcoală şi fumează acolo şi va fi o problemă… 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Cum să iasă din şcoală? Nu ai cum.   

[…] 

Dl Croitoru Gabriel : Şi-a spus punctul de vedere. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Are profesor de serviciu… 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Are profesor de permanenţă care stă la uşă să 

vadă cine intră şi cine iese. 

Dl Predea Gheorghe : Ce vreau eu să vă spun este faptul că întotdeauna vor fi 

opinii pro şi contra. Noi trebuie să alegem opinia majoritară.     

[…] 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ideea este că acum cinstit vorbind nu este nimic 

acolo. Este un teren şi că o fi fost ce a fost… A fost mult timp teren de sport al 

Şcolii Gimnaziale nr. 2 şi ar fi frumos să fie ceva ca să arate mai bine. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Da. Noi o să reţinem şi o să dăm curs acestui lucru. 

[…] 
 

8. Se prezintă cererea nr. 2167/19.02.2020 prin care Organizaţia Judeţeană 

P.S.D. Prahova solicită închirierea unui spaţiu în incinta fostei Primării în vederea 

organizării sediului organizaţiei locale. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : O să vedem dacă mai este spaţiu şi o să iniţiem proiect 

de hotărâre.  
  

9.  Dl Predea Gheorghe : Aveam o sesizare a domnului… Dar nu este la dosar 

[…] 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Da. Nu… Eu vreau să vă spun câte ceva referitor la 

străzile Nisipurilor şi Lalelelor unde m-am deplasat. Acolo cetăţenii erau 
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nemulţumiţi de faptul că nu există în acea intersecţie o cameră de supraveghere 

video pentru că ştiţi bine că mai este şi populaţie de etnie şi mai dubioasă pe acolo şi 

noaptea se pare că este un trafic şi un tranzit fantastic. În al doilea rând o altă 

nemulţumire legată de  acel canal care trece prin spatele grădinilor şi care într-

adevăr trebuie curăţat, este vegetaţie uscată şi foarte multe deşeuri şi la pod dar şi 

mai încolo pe canal. După ce am fost acolo, ştiu că deja se lucrează. 

Dl Predea Gheorghe : Deja a terminat. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Era în programul nostru. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Am fost acum două săptămâni într-o duminică.  

[…] 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Îmi pare bine că dacă am fost, cineva v-a anunţat şi s-

a făcut ceva. Este foarte bine.  Pe mine nu mă… 

Dl Predea Gheorghe : Noi avem în program, săptămânal facem câte un canal, 

dar s-a nimerit ca atunci exact cam la o săptămână…  

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Trebuie curăţat pe toată lungimea lui nu doar aici la 

pod. 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Am curăţat până la intersecţie… Este o intersecţie 

care se face stânga şi dreapta.  Am ţinut cont şi de opinia cetățenilor în sensul ca să 

nu le defrișăm,  pentru noi am vrut să le defrișăm până la gard, însă dumnealor spun 

că le ţin gardul. Este rezolvată problema.   

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Referitor la o cameră, la extindere, supraveghere ? 

Dl Predea Gheorghe : O să observaţi şi în buget, pe care îl vom discuta 

săptămâna viitoare. Noi avem un proiect de extindere a camerelor de supraveghere 

la nivelul oraşului. L-am avut şi anul trecut, îl continuăm şi anul acesta, dar suntem 

blocaţi  la ora actuală cu un proiectant care ne-a făcut un S.F. care este incomplet în 

sensul că nu are ridicările topo de la cadastru. De două săptămâni încerc să iau 

legătura cu el şi nu reuşesc. Va fi prins în bugetul pe anul acesta. O să mă uit să văd 

dacă  am prins cameră acolo. De regulă am pus camere la toate intrările în oraş, iar 

acolo fiind o intrare în oraş trebuie să fie prevăzută în S.F.-ul acesta şi acolo. Dacă 

nu este prevăzută o să facem o suplimentare. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : În momentul când am gândit S.F.-ul pentru extinderea 

camerelor de supraveghere am prevăzut pentru toate intrările în oraş, inclusiv pentru 

acolo, dar o să mai verific. Dacă nu este facem o suplimentare.   

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Nu ştiu dacă ştiţi. Se pare că au fost nişte probleme 

legate de lumină pe străzile Vestului, Nisipurilor, beznă totală şi… 

Dl Predea Gheorghe : Eu am aflat astăzi. Domnul Ivașcu a aflat ieri împreună 

cu domnul primar. I-a anunţat doamna Rodica. S-a depistat defectul şi astăzi cred că 

l-a rezolvat.  

Dl Lăcătuşu Ioan : Sunt acolo. 

[…]    

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Încă nu s-a rezolvat, nu? Urmează să se rezolve! 
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[…] 

Dl Predea Gheorghe : M-a sunat domnul Ivașcu când eram în şedinţă şi nu i-

am răspuns, dar o să îl sun acum. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Nu s-a rezolvat. De asta mă sunase. Nu a găsit încă de 

unde vine problema.  

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Vreau să vă întreb şi eu ceva. A sosit cumva răspuns 

pentru solicitarea care aţi adresat-o Consiliului Judeţean privind prima mașină la 

Seciu? 

Dl Predea Gheorghe : Nu. 

Dl Primar :  Ba da. Au spus că la următoarea şedinţă de consiliu. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Aşa au spus atunci.  

Dl Predea Gheorghe : Da. În acea adresă, dar alta nu a mai venit. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acea adresă era făcută pe 10, 11 sau 14 noiembrie. 

Până acum nu au făcut şedinţă? 

Dl Primar : Au făcut dar nu au prins-o. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Nu au prins-o? Nici nu era important. 

Dl Predea Gheorghe : Trebuie să cheme operatorul ca să îşi dea acordul. Nu 

poate să facă fără acordul operatorului. […] Există un caiet de sarcini care s-a licitat 

pe el, ca la o lucrare. Dar ei poate să spună că acesta este caietul de sarcini… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Am mai discutat pe tema aceasta. Eu nu văd cum nu 

a fost prins în caietul de sarcini maşina aceasta care a existat din totdeauna. Prima 

maşină din totdeauna a existat cursa aceasta prinsă  şi la cei noi şi la cei vechi. Nu 

ştiu de ce a dispărut acum.  

Dl Predea Gheorghe : A existat fără grafic.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă iau graficul pe anii… Dana, să vorbeşti mâine cu 

Oana Soroiu să îmi dea graficul pentru Seciu pe anii anteriori,  pe ultimii 5 ani. Să 

ne uităm dacă există în grafic. Aşa pentru curiozitate. 

Dl Primar : Vă spun eu. O făcea pentru că câştiga. 

Dl Predea Gheorghe : Dar nu cred că dacă era în grafic nu o menţinea. 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Haideţi să acceptăm ideea că nu era în grafic. 

Insistaţi, pentru că sunteţi cei în drept să insistaţi, să fie băgată această mașină 

pentru că încă este nevoie de ea.   

Dl Predea Gheorghe : Noi am luat la cunoştinţă… 

[…]  

Dl Predea Gheorghe : O să facem o revenire la judeţ ca să vedem dacă cumva 

a demarat procedura de suplimentare a cursei.  

[…]  

Dl Predea Gheorghe : Domnule Lăcătuşu. 
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Dl Lăcătuşu Ioan : În legătură cu canalul de la dispensar până pe strada 

Lalelei. El a fost curăţat şi reabilitat acum un an şi jumătate după inundaţiile… 

Dl Predea Gheorghe : Dar în fiecare an se face. 

Dl Lăcătuşu Ioan : În schimb am fost şi am vorbit cu câţiva locuitori, exact de 

la nea Fendu din spate pe canal, dar sunt saci aruncaţi de cine, nu ştiu.  Dar şi ei 

trebuie să înțeleagă că… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă e să iau legislaţia strict, şanţul este al 

proprietarului din spate, ei trebuie să îl facă.  

Dl Lăcătuşu Ioan :  Nu ştiu al cui este, dar sunt şi acum saci aruncaţi, sunt o 

grămadă.  

Dl Predea Gheorghe : Nu pot să îi pun să facă ei şanţul, dar dacă o iau strict 

pe legislaţie este obligaţia proprietarului să facă în jurul proprietăţii. 

Dl Lăcătuşu Ioan :  Nu ştiu acum. L-am făcut, îl curăţăm în continuare, dar… 

Dl Predea Gheorghe : Trebuie să le facem noi, nu este problemă. Noi anual 

toate şanţurile din oraş le luăm cel puţin o dată pe an… 

Dl Lăcătuşu Ioan :  Am înţeles. Eu mă refer la gunoaiele care se aruncă.  

Dl Predea Gheorghe : Acum urmează, ca să ştiţi,  şanţul de la cimitir de la 

Scăeni. 

Dl Croitoru Gabriel : Cel de la Bălăcuţa, când? 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Dar bănuiesc că totuşi sunt cu ajutoare sociale care ar 

trebui să fie scoşi la treabă. 

Dl Predea Gheorghe : Da.  

[…]  

Dl Predea Gheorghe : În fiecare zi sunt. 

Dl Isbăşoiu Constantin : La Seciu câţi aveți de la asistenţă pe care îi puneţi la 

muncă? Unul singur am văzut. 

Dl Predea Gheorghe : La Seciu? Unul sau doi. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Pentru că văd unul singur care mai… 

Dl Predea Gheorghe : Cel mai mult la Seciu au fost 4 persoane.  

[…] 
 

Domnul Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 20.02.2020.    
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