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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 28.01.2020 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. 42/22.01.2020 şi în scris prin Invitaţia nr. 805/22.01.2020.  

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

d-na Vişănoiu Daniela, invitaţi reprezentanţi ai SC Vitalia Servicii pentru Mediu 

SA: dl Mihail Marin – director operaţional al Grupului Vitalia Servicii pentru 

Mediu, dl Tiron Mihai – director Rampa Boldeşti şi dl Trocan Răzvan – 

administrator. 

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 Predea Gheorghe : Bine aţi venit la ședința consiliului local din data de 

28.01.2020. Fiind prima şedinţă din acest an daţi-mi voie să vă spun „La mulţi ani! 

Şi multă putere de muncă în anul care abia a început”. 

Acestea fiind spuse v-aş propune să prezentăm ordinea de zi. După ce 

aprobăm ordinea de zi, avem invitaţi la această şedinţă reprezentanţii SC Vitalia 

Servicii pentru Mediu SA – Rampa Ecologică Boldeşti. Având în vedere 

informaţiile care au parvenit în spaţiul public că există anumite fenomene de poluare 

a mediului în acea zonă, domnul primar a considerat necesar şi la solicitarea unor 

colegi de-ai noştri să invite conducerea acestei societăţi să ne spună punctul 

dumnealor de vedere şi evenimentele care s-au petrecut. Urmând ca cei interesaţi să 

pună anumite întrebări. Sunteţi de acord cu această procedură, da?    

Consiliul local este de acord cu această procedură. 
 

Dl primar propune scoaterea unui punct de pe ordinea de zi (punctul nr. 15), 

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.  
 

Dl Predea Gheorghe : Înainte de a intra în ordinea de zi vă informez că este 

prezentă  la şedinţa noastră conducerea SC Vitalia. Din câte ştiu eu este prezent  dl 
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Trocan Răzvan – administratorul general al societăţii, dl Tiron Mihai – director 

Rampa Boldeşti  şi  dl Mihail Marin – director operaţional.  

Domnilor, în spaţiul public au apărut informaţii cu privire că la Rampa 

dumneavoastră într-o anumită zi au apărut anumite camioane care aveau depozitate 

deşeuri periculoase. Am înţeles că aţi avut şi o vizită a ministrului mediului. La 

vremea respectivă conducerea instituţiei noastre a discutat cu dumneavoastră şi ne-

aţi informat că nu este nici o problemă şi în acest sens noi am închis problema. După 

această chestiune informaţiile cu privire la acest aspect s-au amplificat şi de aceea 

am dorit ca de la sursă  să ştim ce se întâmplă. Care dintre dumneavoastră vrea să ne 

prezinte problema începând de la apariţie până în momentul de astăzi? După aceea 

urmează întrebările noastre. 

Dl Trocan Răzvan : Înainte de orice vă mulţumesc din suflet, pentru că este o 

bucurie şi o onoare pentru noi să cunoaştem Consiliul Local  de la Boldeşti-Scăeni. 

Vă doresc un an nou fericit şi să aveţi numai realizări. Cu permisiunea domniilor 

voastre îmi permiteţi să intru în subiect. Vă rog să nu considerați că îmi permit în 

faţa dumneavoastră un monolog. Oricând consideraţi că ceva din ce vă transmit nu 

vă este clar sau nu m-am exprimat eu corespunzător, vă rog din suflet, oricând mă 

puteţi întrerupe. 

O să începem cu ce a spus domnul viceprimar, cu primul aşa zis eveniment. 

 Cu permisiunea dumneavoastră mi-am adus nişte documente, pentru că este 

mai sănătos atunci când vorbeşti să vorbeşti pe baza unor documente.  

 În data de 16 ianuarie au intrat în Rampa de la Boldeşti-Scăeni, pe care o 

avem în administrare, două camioane aparţinând unei societăţi de transport autorizat 

cu deşeuri de la societatea Eco Burn. Societate care probabil şi domniile 

dumneavoastră ştiu din media discuţii, probleme şi aşa mai departe.  

Prezenţa noastră aici nu este câtuşi de puţin legată de  Eco Burn pentru că nu 

asta este problema noastră. Problema noastă este Boldeşti-Scăeni. Aici… 

Eu vă spun sincer, sunt bucureştean dar având în vedere că de 6 ani vin zilnic, 

din 55  de ani înseamnă 10%. Deci am şi eu… 

[…] 

Într-adevăr în data de 16 ianuarie au intra două camioane încărcate cu deşeuri 

de la  societatea Eco Burn. De aici trebuie să încep cu prima parte de divagaţie. Într-

un mod destul de neplăcut, să spun aşa, că nu este plăcut să scrie presa ce scrie… S-

a înţeles foarte greşit, nu greşit, rău de greşit. Faptul că deşeurile medicale, conform 

documentelor legale ale statului român, şi anume a legii deşeurilor şi la toate cele 

subsecvente, şi deşeurile medicamente sunt noţiuni diferite. Dintr-o eroare, nu ştiu 

cui aparţine eroarea, dar vă pot spune foarte sincer că în nici un caz domnului 

ministru. S-a început o discuţie vis-a vis de deşeuri medicale. Aşa cum bine ştiţi 

probabil cu toţii, noi nu avem dreptul să primim şi nu primim nici un fel de deşeuri 

periculoase, deşeurile medicale  făcând parte din partea de biohazard - deşeuri 
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periculoase. Noi nu am primit niciodată nici un fel de deşeuri periculoase şi nici nu 

o să primim vreodată. Deşeurile din cele două camioane, dacă îmi permiteţi vă 

prezint în detaliu   situaţia pentru că sunt anumite chestii care… 

Dl Predea Gheorghe : Este foarte bine. 

Dl Trocan Răzvan :  Care au ieşit în media şi aş vrea ca măcar domniile 

voastre dacă mi-aţi acorda şansa mie şi colegilor mei să avem şansa să fim lângă 

dumneavoastră, să vă spunem exact cum au stat lucrurile,  iar dacă domniile voastre  

solicitaţi informaţii suplimentare eu sunt gata să vi le ofer. Deci acele două 

camioane au intrat la rampa de la Boldeşti  în data de 16 ianuarie, au fost cântărite şi 

au urcat pe rampă. Există 3-4 societăți cu care am avut câteodată discuţii şi a căror 

deşeuri le-am întors nu odată. Nu spun că este o practică obişnuită dar sunt câteva 

societăţi pentru care deşeurile se descarcă pe o platformă liberă în paralel cu 

platforma de descărcare a deşeurilor  municipale tocmai pentru a se face conform 

autorizaţiei integrate de mediu pe care o avem şi a se face o inspecţie vizuală. Am 

descărcat cele două camioane şi în cele două camioane cu excepția deşeurilor 

medicamente se aflau nişte cuburi de apă tăiate la capăt, la fund erau puse nişte 

contactori metalici. Presupun că, câţiva dintre dumneavoastră  ştiţi, majoritatea, este 

tipul de cuplă dintre maşină şi remorcă pentru a se alimenta la energie electrică. 

Acestea erau mai mici, mai subţiri cu fire tăiate dar din metal. Am aflat ulterior ce 

este cu ele, cu medicamente deasupra. Mai erau nişte tuburi de spray. Cred că 

proveneau o parte din celelalte, decât cele înscrise pe avizul de expediţie, proveneau 

din curăţenie. Nu este problema mea… Am constatat cu ocazia acestei inspecţii 

făcută… Am așteptat, pentru că  am fost anunţaţi că a venit Garda de Mediu, am 

aşteptat doamnele de la Garda de Mediu… Inspecţia a fost făcută în prezenţa lor, am 

trimis documentul către Eco Burn în care le-am transmis că deşeurile care ne-au fost 

transmise nu sunt conforme cu avizul de expediţie, nu că nu sunt conforme. Deci, 

dacă scrie deşeuri medicamente cu codul 200132 şi am şi plastice, metal şi aşa mai 

departe pentru mine este o neconformitate care nu poate duce niciodată, vreodată la 

suspiciunea că sunt deşeuri periculoase. Este foarte adevărat că Eco Burn, 

majoritatea dintre dumneavoastră ştiţi că este o societate care deţine un incinerator. 

Însă probabil nu ştiţi sau dacă ştiţi, nu toată lumea ştie că Eco Burn are o licenţă 

activă pentru colectare deşeuri şi periculoase pentru incineratorul dar şi 

nepericuloase. Deşeurile considerate din acest cod medicamente cu excepţia 

citostaticelor nu sunt considerate deşeuri periculoase. Avem în autorizaţia integrată 

de mediu acest cod care reprezintă medicamente, altele decât la codul citostatice 

care sunt considerate deşeuri şi sunt catalogate a fi deşeuri  nepericuloase. La acel 

moment inspecţia de la Garda de Mediu a constatat şi a considerat că noi ne-am 

făcut datoria, am constatat că deşeurile nu sunt conform cu avizul de expediţie, nu 

că nu sunt conforme, fapt pentru care am întocmit documentul şi l-am transmis către 

societatea Eco Burn pentru a le transmite înapoi să îşi aşeze în ordine documentele 
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şi mie să îmi dea documentele corect. S-a constatat că procedura conform autorizaţie 

integrate de mediu, de inspecţie vizuală, verificare la descărcare şi aşa mai departe, 

cu atât mai mult cu cât a fost făcută în prezenţa comisarilor Gărzii de Mediu 

Prahova. Am avut acest schimb de documente cu Eco Burn, am transmis 

documentele… Având în vedere faptul că ora era înaintată, respectiv cred că 

aproximativ 17:30 ceva de genul acesta, Eco Burn nu mai avea deschis şi am luat 

decizia împreună cu comisarii Gărzii de Mediu, nicidecum aşa cum domniile 

voastră au fost informate din media că domnul ministru a sechestrat camioanele sau 

că le-a oprit pe drum, astea sunt nişte poveşti la fel cum am avut cu toţii pe Petre 

Ispirescu în bibliotecă. Deci nu a oprit nimeni absolut niciodată vreun camion pe 

drum. Decizia de păstrare a transportului acolo ne-a aparţinut nouă şi Gărzi de 

Mediu pentru că în fond şi la urma urmei dacă deşeurile respective au venit cu 

destinaţia Boldeşti-Scăeni era foarte clar că indiferent…, lăsând la o parte faptul că 

am dat înapoi acele deşeuri, e vorba de o mică responsabilitate morală, oricine putea 

să gândească că deşeurile acelea nu au mai ajuns înapoi la incinerator. Nu am avut 

nici un fel de cunoştinţă de vizita de a doua zi a domnului ministru. Decizia de 

păstrare a camioanelor în incinta Vitalia sub supraveghere video a fost luată 

împreună cu comisarii Gărzii de Mediu. A doua zi dânşii urmau să vină să 

întocmească documentele şi să fie transportate înapoi la Eco Burn împreună cu 

Garda de Mediu s-a mers să se constate de ce s-a întâmplat acest lucru. La ora 9 s-au 

prezentat doamnele de la Garda de Mediu, la ora 9:30 sau 10 nu mai ştiu exact am 

fost informat de vizita domnului ministru. Cum să vă spun, trebuie să fi nebun ca să 

nu te bucuri că îţi vine un ministru în curte cu atât mai mult cu cât şti că nu ai greşit 

cu absolut nimic. A venit domnul ministru, am fost în rampă împreună, a rămas 

impresionat de cum arată rampa şi de faptul că nu miroase şi a întrebat „ Astea sunt 

deşeurile?” şi am răspuns „Da domnule ministru, acestea sunt”; Şi fiarele acestea ce 

sunt? i-am spus „Domnule vă rog să îmi permiteţi să vă spun că habar nu am, dar vă 

vom informa.”  Ulterior am aflat înainte de plecarea domnului ministru şi am putut 

să îi transmit. Mi-am permis să îi explic şi domnului ministru… Domnul ministru 

cum să vă spun, aşa cum bine ştiţi şi domniile voastre nu poţi să fi poliţist şi să ai o 

firmă de pază sau măcelar să ai o măcelărie. Domnul ministru este un om politic, un 

om deosebit care trebuie să se folosească în sensul pozitiv de tot ce înseamnă partea 

de cunoştinţe pe care colaboratorii domniei sale o au. Probabil datorită, eu ştiu, 

perioadei foarte scurte de când domnia sa a devenit ministru, nu a apucat să se 

informeze vis-a vis de fenomenul general „Mediu” şi nici nu poate să îi fie cuiva 

vreodată imputată chestia aceasta deoarece Ministerul Mediului are nenumărate 

direcţii şi peste tot sunt probleme. Însă mi-am permis să îi explic domniei sale că 

deşeurile medicale, dânsul mi-a spus de deşeuri medicale, şi eu i-am spus că departe 

de mine de a dori să îl enervez sau să îl supăr, dar deşeurile medicale şi 

medicamentele nu sunt acelaşi lucru. Mi-a spus cum să nu fie. Simplu, într-o 
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detaliere amănunţită a deşeurilor medicale sunt : tampoane care sunt folosite la 

operaţii şi care nu mai sunt sterile, resturi de organe şi aşa mai departe. Practic sunt 

lucruri care ţin de partea de biohazard. Noi nu am avut niciodată aşa ceva. Ca 

urmare, controlul a fost practic un antecontrol al Gărzii de Mediu. Controlul Gărzii 

de Mediu nu ne-a sancţionat cu absolut nimic, ba dimpotrivă consideră că am 

respectat procedurile autorizaţiei integrate de mediu referitor la controlul 

transporturilor de deşeuri pe care le considerăm câteodată că trebuie să le verificăm. 

Asta vis-a-vis de evenimentul cu cele două camioane. Dacă consideraţi că aveţi 

vreun fel de întrebare vă stau cu tot dragul la dispoziţie.  

Dl Predea Gheorghe : Domnilor colegi dacă aveţi ceva întrebări cu acest 

aspect.                       

Dl Dincă Florin Ionuţ : În primul rând să aveţi un an mai bun şi 

dumneavoastră cât şi noi. Vreau să vă întreb ceva domnule administrator. Vă rog să 

îmi spuneţi şi mie cine a sesizat Garda de Mediu?        

Dl Trocan Răzvan :  Referitor la ce?  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Aţi spus că a fost  Garda de Mediu în control. Cine a 

sesizat Garda de Mediu?             

Dl Trocan Răzvan :  Cu o zi înainte… Asta la fel ca şi domniile voastre din 

presă am aflat. Cu o zi înainte domnul ministru a făcut o vizită în Parcul Industrial 

Brazi.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Ştim povestea cu parcul industrial, cu… 

Dl Trocan Răzvan :  Acolo se opreşte totul. Nu a sesizat nimeni. Există poate 

o discuţie pe care domnul ministru cu tot dreptul a avut-o cu Garda De Mediu şi a 

spus, nu ştiu spun, că „Vreau şi eu să ştiu unde se duc maşinile de la aceştia”. E 

dreptul domniei sale, habar nu am. Deci nu a existat o sesizare la Garda de Mediu 

vis-a-vis de o incompatibilitate a noastră Vitalia cu o operaţiune care se desfăşoară 

acolo, iar sosirea Gărzii de Mediu aproape concomitent cu debutul procedurii de 

verificare, de fapt la procedura de verificare a deşeurilor, îmi dau dreptul să gândesc 

că acele maşini au fost urmărite de Garda de Mediu. Este un act legal şi oficial.  

Dl Tiron Mihai : Şi aşa s-a întâmplat. La ora 16:30 ne-am trezit cu două 

maşini de la Garda de Mediu, noi habar nu aveam. Camioanele în faţă şi Garda de 

Mediu după ele.     

Dl Dincă Florin Ionuţ : Deci au fost urmărite camioanele. 

Dl Tiron Mihai : Probabil. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da. O altă întrebare. Aţi spus că în urma verificării, în 

urma controlului Gărzii de Mediu, control vizual, poate s-au uitat şi au verificat şi 

documente, acte 

Dl Trocan Răzvan :  Sigur. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Aveţi un proces-verbal de control în urma acestei 

vizite a Gărzii de Mediu? Dumneavoastră spuneţi că… 
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Dl Trocan Răzvan :  Nu avem un proces-verbal… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : De unde ştiţi că raportul este favorabil? Garda de 

Mediu a dat un aviz favorabil şi nu s-a întâmplat nimic? 

Dl Trocan Răzvan :  Dacă îmi permiteţi.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Adică, cum puteţi demonstra acest lucru. 

Dl Trocan Răzvan :  Sigur că da. Ca idee generală un proces-verbal de 

constatare se face în condiţiile în care se constată o neconformitate ca să nu spunem 

altfel, să fim eleganţi.   

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu sunt de acord. 

Dl Trocan Răzvan : Se face o notă de control. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Este un proces-verbal de control şi dacă acesta nu 

găseşte neconformităţi rămâne doar proces-verbal de control.   

Dl Trocan Răzvan : Iertaţi-mă. Ca procedură, procesul-verbal se poate face 

inclusiv de Garda de Mediu în condiţiile în care constată un eveniment. Garda de 

Mediu în acest caz având în vedere, presupun, că nu a fost un control executat vis-a-

vis de Vitalia, a făcut un raport de control pe care l-am semnat şi noi şi domniile lor.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Şi nu aveţi acest raport!? 

Dl Trocan Răzvan : Ba da, cum să nu îl avem. Credeţi că vin nepregătit la 

dumneavoastră? Doamne fereşte. Sigur că da. Există raportul de control din data 

de… 

Dl Predea Gheorghe : Ideea este dacă aveţi concluzii.   

Dl Trocan Răzvan :  Sigur. Imediat. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Sau vă rog să ni-l puneţi şi nouă la dispoziţie. Ştiu 

eu… primăriei. 

Dl Trocan Răzvan :  Vă rog să mă iertaţi. Un raport de control este un 

document încheiat de autoritatea de control şi de noi. Dar fără nici un fel de îndoială 

domniile voastre... Eu o să vă fac un scurt sumar şi în condiţiile în care consideraţi 

că ce spun eu nu este adevărat sau ce spune acest raport nu vă mulţumeşte, puteți să 

solicitaţi fără nici un fel de problemă o copie a acestui document în baza liberului 

acces la informaţie de la Garda de Mediu. Fără nici un fel de problemă. Este o 

descriere foarte clară a situaţiei că în data de, pe amplasamentul Vitalia au intrat 

două camioane cu nr. cutare, conform documentelor de transport…, pe care le avem 

aici. Acestea aveau… Reiese că deşeurile transportate au fost încadrate de expeditor 

ca medicamente, altele decât cele menţionate la codul 200131 adică citostaticele 

care sunt periculoase cod de deşeu medicamente cu același cod de deşeu. 

Menționăm că formularele de transport nu sunt deschise…   Deşeurile provin din 

expediere de la Eco Brazi, Eco Burn SRL Brazi. Conform modurilor de cântar 

greutatea nu am mai luato la descărcare pentru că mașinile au fost încărcate la loc şi 

au rămas încărcate. După descărcarea celor două au fost vizualizate şi în vederea 

verificării dacă deşeurile transportate corespund cu înscrisurile din formularul 
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încărcare-descărcare. La vizualizarea deşeurilor s-a constatat că acestea nu 

corespund codului de  deşeu înscris în formularele  de încărcare-descărcare deşeuri 

nepericuloase. În sensul că acestea erau amestecate şi constau în deşeuri de tipul 

ambalaje metalice, filtre, doze de spray, container metalic cu inserţie metalică, 

containerele metalice conţineau cuple electrice, bidoane de plastic, sticle, sulfat de 

magneziu şi aşa mai departe. Tot Garda de Mediu spune că operatorul de la recepţia 

deşeurilor a constatat în prezenţa Gărzii Naţională de Mediu Prahova (GNM - PH) 

că deşeurile nu corespund cu cele înscrise în documentele însoţitoare şi s-au aplicat 

procedurile înscrise în autorizaţiile integrate  de mediu cât şi în regulamentul de 

ordine interioară. Dacă şi în autorizaţia integrată de mediu cât şi în regulamentul de 

ordine interioară transporturile pe care le considerăm a trebui a fi verificate manual, 

nu numai inspecţia vizuală, sunt trase pe platforma de descărcare deşeuri cu 

potenţial risc de a nu fi conforme, le-am verificat şi mai departe spune aşa – A fost 

notificat expeditorul SC Eco Burn SRL prin adresa nr….. prin care se aduce la 

cunoştinţă faptul că deşeurile s-au declarat neconforme, s-au izolat, s-au reîncărcat 

în mijloacele de transport cu care au venit. Conform procedurilor de acceptare a 

deşeurilor de depozitare între părţi camioanele încărcate cu deşeuri au fost 

indisponibilizate în zona de siguranţă, deşeurile urmând a fi returnate expeditorului 

SC Eco Burn SRL Brazi. – Garda de Mediu. De asemenea SC Vitalia face 

menţiunea în registrul de funcţionare al depozitului despre neconformităţile 

constatate. Se ataşează fotografiile. Am prezentat contractul pe care l-am anexat în 

copie, transportatorul deşeurilor este… Pe perioada controlului s-a solicitat 

operatorului economic punerea la dispoziţie a unei situaţii a deşeurilor de la Eco 

Burn. Sancţiuni : Nu s-au aplicat sancţiuni în timpul controlului. Măsuri stabilite : 

SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deşeurilor v-a transmite la Garda 

Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova (GNM – CJ PH) o situaţie a 

deşeurilor recepţionate în anul 2019  de la Eco Burn. Prezenta Notă de Control 

conţine 4 pagini încheiate şi semnate de noi şi de dânşii. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Măsura asta într-adevăr… Aveţi o măsură până la 

urmă  acolo. Trebuie să prezentaţi acest… 

Dl Trocan Răzvan : Am prezentat atunci.              

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da? Pe anul 2019. 

Dl Trocan Răzvan :  Sigur că da. Pe anul 2019… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : A deşeurilor recepţionate de la Eco Burn şi intrate la 

dumneavoastră. 

Dl Trocan Răzvan :  Sigur că da. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : De unde ştim noi că altă dată fără ministru, fără Garda 

de Mediu în spate, nu au intrat la dumneavoastră camioane cu astfel de deşeuri! 

Dl Tiron Mihai : Ce fel de deşeuri? 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Deşeuri medicale. De astea vorbim. 
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Dl Trocan Răzvan : Dacă îmi permiteţi.   

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Vă mai spun şi altceva. Observ că… Vreau să îmi 

răspundeţi pe urmă dumneavoastră. Observ şi nici nu mă aşteptam la altceva că 

dumneavoastră nu aveţi absolut nici o culpă, sunteţi perfecţi, ministrul nu a putut să 

demonstreze nimic, nu are nici o dovadă, Grada de Mediu la fel. Ştiu eu, presa nici 

atât. În schimb peste o săptămână, 10 zile sunteţi din nou în presă cu o deversare 

poluantă în albia râului Teleajen. 

Dl Trocan Răzvan : Am înţeles. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Cu filmuleţe, frumos… Adică sunt prea multe care se 

întâmplă acolo într-un timp foarte scurt. Şi… 

Dl Trocan Răzvan : Domnule consilier. Îndrăznesc o  întrebare la domnia 

dumneavoastră.      

Dl Dincă Florin Ionuţ : Vă rog.  

Dl Trocan Răzvan : La care din întrebări doriţi să vă răspund întâi? 

Dl Dincă Florin Ionuţ : La ambele. 

Dl Trocan Răzvan : Aveţi o ordine anume s-au pot să încep cu… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Începeţi cu care doriţi dumneavoastră. 

Dl Trocan Răzvan : Ca să fim la subiect cu permisiunea dumneavoastră o să 

discutăm despre… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Discutăm despre prima şi…   

Dl Trocan Răzvan : Sigur că da. Ideea de bază este următoarea. Din 

cunoştinţele mele, şi nu vreau să vă supăr câtuşi de puţin, dar asta este, nici pe 

dumneavoastră şi nici pe colegii dumneavoastră sau pe domnul primar sau domnul 

viceprimar. Iertaţi-mă, trăim într-o ţară care încă funcţionează domnule prezumţia 

de nevinovăţie. Deci, eu trebuie să vin să explic cuiva, nu dumneavoastră, oricui, 

numai principiul acesta pe mine mă înfioară.  Că dacă cumva s-a întâmplat ceva şi 

noi nu ştim. Domnule, iertaţi-mă, mai mult decât actele pe care le întocmesc 

autorităţile statului român şi faptul că îmi permit să mă uit în ochii dumneavoastră 

pentru că sunt un om corect, nu am absolut nimic de ascuns. Să ştiţi că alte lucruri în 

România nu se pot face. Iertaţi-mă, nu cred că v-am supărat cu ceva, iar orice…         

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu este vorba de asta. Noi suntem… Mă scuzaţi că vă 

întrerup. 

[…] 

Dl Trocan Răzvan : Vă rog. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu este vorba de asta. Este vorba despre faptul că noi 

ca şi consilieri locali avem dreptul să discutăm cu dumneavoastră… 

Dl Trocan Răzvan : Sigur. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Să vă chemăm aici să ne daţi explicaţii pentru că 

reprezentăm cetăţenii oraşului Boldeşti-Scăeni. Unii dintre ei s-a sesizat văzând 
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materialele acestea. Şi noi, o parte din consilieri, poate şi domnul primar şi domnul 

viceprimar au fost sunaţi de cetăţenii din oraş să întrebe ce se întâmplă acolo. „A-ţi 

văzut la PRO că au ajuns nişte camioane cu deşeuri periculoase la Rampa Ecologică 

de la Boldeşti-Scăeni?”, pentru că aşa s-a spus. 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Este normal să intervenim. 

[…] 

Dl Trocan Răzvan : Ideea este următoarea. Aveţi perfectă dreptate. 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nici noi nu avem absolut nimic cu dumneavoastră. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule coleg. Ce se întâmplă. Din verificările 

efectuate s-a constatat că nu există această problemă.  

Dna Filostache Corina : Şi noi ca şi consilieri locali trebuie să informăm 

corect populaţia. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule Trocan vă rog să răspundeţi la  a doua 

întrebare a domnului consilier. 

Dl Trocan Răzvan : Sigur. Referitor la primul punct… 

Dl Predea Gheorghe : La deversarea aceasta.   

Dl Tiron Mihai : Nu, la prima să răspundă. 

Dl Trocan Răzvan : Mai am un punct vis-a-vis de această chestiune. Eu ce pot 

să vă spun este următorul lucru. Că niciodată de când SC Vitalia Servicii pentru 

Mediu Tratarea Deşeurilor SRL este proprietarul depozitului, respectiv din 2010, 

nici măcar 100 de grame de altfel de deşeuri decât cele din documente nu au fost 

niciodată aduse. Acum vă rog să mă iertaţi sunteţi oameni politici cu toţii nu vă 

supăraţi nu am nici un fel de posibilitate de a vă disculpa în faţa domniilor voastre, 

după cum a spus domnul consilier… Este presa centrală. Nu vă supăraţi, se pare că 

nu întotdeauna presa în general, nu spun că  nu are dreptate, dar sunt anumite 

momente în care se acţionează la impactul emoţional. Vă rog să mă iertaţi, dar nu 

am greşit cu nimic. Acesta este  motivul pentru care am venit în faţa domniilor 

dumneavoastră şi stau şi în picioare că nu mă deranjează.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu. Înţelegem…  

Dl Trocan Răzvan : Adică am un respect deosebit şi pentru domniile voastre, 

dar la fel de mare este respectul pentru persoanele pe care le-aţi reprezentat în urma 

voturilor obţinute. Este absolut firesc, sunt oameni din Boldești. Acesta este motivul 

pentru care v-am spus că sunt foarte bucuros de faptul că ne-aţi permis… Toată 

lumea poate să creadă ce ascultă, Lipsa unei informări punctuale cu siguranţă că 

domniile voastre se pot înclina cu gândul in orice direcţie.  Eu vis-a-vis de primul 

punct vă spun foarte sincer şi extrem de relaxat, niciodată la Boldeşti-Scăeni în 
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Rampa de deşeuri de la Vitalia nu au fost aduse nici măcar 100 de grame de altceva 

decât îmi permite autorizația şi altceva decât a fost înscris pe document. Nu este 

prima situaţie, dar fără îndoială nu aveam cum să vă informez înainte de producerea 

ei. Nu este prima situaţie în care Vitalia a returnat deşeuri generatorului sau 

transportatorului. Nu este prima situaţie. Nu am avut însă niciodată, vă spun sincer, 

nu am avut deşeuri periculoase returnate.        

Dl Predea Gheorghe : Cu privire la a doua întrebare despre acea deversare 

despre care vorbeaţi.  

Dl Trocan Răzvan : La a doua întrebare. Iertaţi-mă. Deversare este un cuvânt 

în Dex pe care consider că nu îl putem folosi aici deoarece deversarea înseamnă 

conform Dex-ului o descărcare a unor ceva în mod voit, rău intenţionat şi a unui 

ceva ce face rău la altceva. Situaţia a fost în felul următor şi am avut astăzi, apropo 

de ce spunea domnia voastră, control de la Apele Române şi Garda de Mediu la ora 

10 au fost la noi. S-a constatat… Asta am constatat noi… Asta v-o poate şi spune 

domnul Primar pentru că și dânsul a fost aseară. Am constatat că imaginile pe care 

domniile dumneavoastră le-au văzut erau perfect adevărate… Nu ştiu, nu mai îmi 

aduc aminte exact, zona aceea părea o mare baltă. Era o chestie de 4-5 m.p., nu am 

putut să o tragem cu motopompa pentru că era foarte mică. În schimb situaţia a fost 

următoarea. Noi avem în operare în momentul de faţă celula nr.6 care are frontul de 

lucru către vest, către râul Teleajen. Ea este ocupată în proporţie de 20-25%. 

Conform procedurilor şi manualului de utilizare şi de folosire şi de depozitare de 

unde se descarcă trebuie să dau să fie pantă. Trebuie să fie un taluz. Făcând acest 

taluz… Este complicat şi cu deşeurile astea, dar o să încerc să fiu scurt. Se aşează 

umăr lângă umăr buldozerele şi bomagul (este acel utilaj cu ghimpi care 

compactează deşeurile şi aşa mai departe) şi rup „buza” aceea. La ruperea „buzei” 

respective, nu ştiu cum să vă spun, s-a creat o „viitură?”, poate nu este bine, care a 

lovit o parte a digului. Dig care sub presiunea respectivă a căzut. Un dig de 30 cm 

cred că s-a rupt, 10-15 cm, nu ştiu. Cert este faptul că mă bucur că am telefon 

deștept şi vă spun şi de ce. Nu este o laudă. Eu pot să dovedesc cu telefonul ora la 

care au fost făcute pozele, pentru că eu nu am nimic de ascuns. Eu am activat pe 

telefon „o aplicaţie”. Eu am făcut pozele cu ce s-a întâmplat ca să genereze 

problema aceasta cred că… Nu ştiu la ce oră a apărut imaginile şi cu informarea, dar 

prima chestiune a fost să îl sunăm pe domnul primar… L-a sunat Mihai pe domnul 

Primar, i-a comunicat situaţia și dumnealui a venit imediat. A văzut şi a zis ce este 

de făcut. Eu am spus că aici se blochează… Presupun că aţi văzut în filmare. Era un 

firicel care se ducea. Putem să o revedem oricând. Firicelul acela s-a produs într-un 

interval de 40 minute.                      

Dl Predea Gheorghe : Putem să spunem în concluzie că a fost un accident? 

Dl Trocan Răzvan : A fost un incident cum a constatat Garda de Mediu. Noi 

am intervenit aseară până la ora 24 şi astăzi de dimineață de la ora 04:30. Am blocat 



11 

 

simultan, am închis digul şi am blocat accesul apei… Nu pot să vă spun că este 

levigat. Pentru că levigatul este lichidul care iese din presarea deşeurilor. Noi avem 

apă acolo şi domniile voastre  ştiu mai bine decât mine că toată zona aceea unde eu 

şi cu Mihai jucam fotbal şi acum este numai tăieturi şi săpături nu ştiu de unde. 

Dl Predea Gheorghe :  Este mlaştină. 

Dl Trocan Răzvan : Important este următorul lucru. Am stopat… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Cât timp a curs în… 

Dl Trocan Răzvan : Ce aţi văzut dumneavoastră în filmare cred că a curs spre 

30-35 minute. Nu am nimic să vă ascund. Nu am ce să îmi reproșez pentru că nu 

este o vină este o întâmplare nefericită care din concluziile trase astăzi de Garda de 

Mediu şi Apele Române nu a produs un fenomen de poluare tocmai pentru 

intervenţia rapidă şi promptă pe care am avut-o. La 45 de minute de la momentul la 

care am constatat noi presupun că… Nu, la 45 de minute deja ieşirea apei tehnice 

împreună cu apa de pe câmp către Teleajen… Ce aţi văzut domniile voastre în film 

era închisă, am acţionat cu excavatoare şi buldozere împreună cu motopompele şi 

cisternele pentru a putea prelua de acolo lichidul. Am preluat lichidul, am refăcut 

zona, digul a fost refăcut simultan cu momentul în care am închis accesul apei 

tehnice către… 

Dl Predea Gheorghe :  Deci se poate spune că problema a fost rezolvată, da?               

Dl Trocan Răzvan : Problema a fost rezolvată domnule viceprimar şi  distinse 

doamne şi domni consilieri la 45 de minute după ce s-a produs. Este un eveniment 

nefericit. 

Dl Predea Gheorghe :  Mai sunt alte probleme? Nu sunt.   

Dl Dincă Florin Ionuţ : Eu vă doresc să nu mai apăreţi cu astfel de subiecte în 

presă şi să vă desfăşuraţi activitatea normal şi în siguranţă pentru cetăţenii oraşului 

Boldeşti-Scăeni pe care noi îi reprezentăm aici în consiliul local. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe :  Mai am şi eu o singură întrebare la dumneavoastră. 

Dl Trocan Răzvan : Vă rog domnule viceprimar. 

Dl Predea Gheorghe : Este o întrebare care tot în spaţiul public a ieşit şi 

pentru a nu fi nici un fel de suspiciune asupra mea personal şi asupra primarului. Se 

spune în spaţiul public că noi protejăm această societate ca urmare a faptului sau 

datorită faptului că noi avem utilaje  care sunt închiriate de la noi. 

Dl Trocan Răzvan : Staţi puţin. Ce utilaje ? 

Dl Predea Gheorghe : Utilajele mele personale sau ale primarului sau ale 

societăţilor noastre. Dacă vă adresez o cerere prin care să îmi comunicaţi firma de la 

care aveţi închiriate acele utilaje aţi putea să mi-o daţi? 

Dl Trocan Răzvan : Ascultaţi-mă o secundă. 

Dl Predea Gheorghe : Pentru dacă ştim firma :  de la Registrul Comerțului să 

luăm urma acţionariatului pentru faptul că nici eu personal şi nici primarul nu avem 
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nici o firmă și nici un utilaj pe care să la închiriem acestei rampe. Ca să iasă această 

suspiciune. De ce să planeze această suspiciune pentru că ştiţi dacă există această 

îndoială nu se face nimic. Aţi putea să îmi comunicaţi firma? 

Dl Trocan Răzvan : Vă dau răspunsul  cu permisiunea  dumneavoastră, a 

domnului primar  şi a distinșilor consilieri. Noi avem 3 contracte pentru utilaje. 

Avem cu Bogali Construct… 

Dl Predea Gheorghe : Cine sunt? 

Dl Tiron Mihai : Bogali Trans.     

Dl Trocan Răzvan : Bogali Trans sau Bogali Construct din Boldeşti-Scăeni. 

Rampa Construct. 

Dl Tiron Mihai : Şi Pateni. 

Dl Trocan Răzvan : Acestea sunt cele trei firme.    

Dl Predea Gheorghe : Noi vă transmitem un e-mail pentru că aş vrea să 

verific la Registrul Comerțului cine este acţionar la această firmă şi să vedem dacă 

se poate face legătura între persoana mea şi persoana primarului. 

Dl Trocan Răzvan : Iertaţi-mă. Eu personal...   

Dl Predea Gheorghe : Nu. Ştiţi care este treaba?  

Dl Trocan Răzvan : Eu personal nu pot să fac nici o legătură dintr-un motiv 

foarte simplu. Pe dumneavoastră şi pe domnul primar cred că nu am cinci 

momente…   

Dl Predea Gheorghe : Domnule director tehnic de când aveţi încheiate aceste 

contracte? Până în 2008? 

Dl Tiron Mihai : De 15 ani. 

Dl Predea Gheorghe : Deci până în 2008. Nu? 

Dl Tiron Mihai : De mai mult de 15 ani. 20 de ani. Cu Bogali am din anul 

2005. 

Dl Predea Gheorghe : Altfel, ce se întâmplă… Dar nu vreau să existe 

îndoială.  

[…] 

Dl Trocan Răzvan : Dacă îmi trimiteți un fax şi ne solicitaţi pentru 

documentare sau pentru ce credeţi dumneavoastră cu ce societăţi avem contract. 

Fără nici un fel de problemă.   

Dl Predea Gheorghe : Vă mulţumim foarte mult. 

Dl Trocan Răzvan : Şi noi vă mulţumim frumos. Vă cer scuze pentru 

disconfortul creat de alegătorii dumneavoastră prin ce au auzit. Vă rog din suflet 

oricare din domniile voastre, aşa cum am stat întotdeauna la dispoziţia domnului 

primar şi a domnului viceprimar în aceeaşi măsură sunt la dispoziţia dumneavoastră 

pentru orice fel de informaţie. Poate nu întotdeauna mi-am făcut timpul  să vin să 

fac partea asta de protocol. Ca administrator sunt mai altfel. Stau acolo.  Mă scuzaţi, 

oricând vă stau la dispoziţie.  
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Se trece la primul punct al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 17.12.2019. 

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 17.12.2019, care se aprobă 
în unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 2 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 31.12.2019. 

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 31.12.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 3 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 31.12.2019. 

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 31.12.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 4 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 31.12.2019. 

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 31.12.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 5 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 31.12.2019. 

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 31.12.2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 6 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 31.12.2019. 

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 31.12.2019  

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Regulamentului propriu şi a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de 

salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie 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 : Este vorba de un control de la ANRSC prin care s-a 

constatat că oraşul Boldeşti-Scăeni nu are un regulament propriu de activitate cu 

privire la acest serviciu şi ne-a dat ca măsură ca până la data de 31.01.2020 să 

adoptăm acest regulament. L-aţi avut la ședința pe comisii. El este întocmit conform 

legislaţiei în vigoare.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului propriu 

şi a Caietului de sarcini propriu ale serviciului de salubrizare pentru activităţile de 

deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Boldeşti-Scăeni se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

          Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni 

pentru anul şcolar  2020-2021. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Ţin să vă informez că avem avizul Inspectoratului 

Școlar pentru acest proiect de hotărâre.  

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind organizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni pentru anul 

şcolar  2020-2021 se adoptă în unanimitate de voturi. 
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          Se trece la punctul  9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Pentru anul 2020 executivul primăriei propune 

Consiliului Local să majorăm numărul de asistenţi personali de la 30 la 35. Deci în 

anul 2019 am avut 30 de asistenţi personali, iar în anul 2020 apreciem că încă 5 

locuri vor face faţă cererilor care sunt în curs. În special asistenţi personali le 

acordăm persoanelor care au copii în întreţinere cu handicap.  Dacă sunt 10 

persoane din care 5 sunt persoane cu copii cu handicap de regulă optăm pentru 

aceştia.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Câte cereri aveţi acum? 

Dl Predea Gheorghe : Avem la ora actuală avem 28 de locuri ocupate, mai 

sunt două… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Cereri. Pentru că aţi venit cu o întâmpinare de 5… 

Nu aveţi nimic… 

Dl Predea Gheorghe : Din statistica asistenţei sociale este introdus un număr 

de  cereri la Comisia de Expertiză pentru a obţine certificatul de handicap. În funcţie 

de aceasta noi apreciem că 5 vor face faţă. 

Dl Primar : Trebuie să scrie în certificatul de handicap că este cu însoţitor      

Dl Isbăşoiu Constantin : Am înţeles. Dar dumneavoastră ieşiţi în întâmpinare 

cu numărul de 5 în funcţie de situația… Nu în baza unor cereri. 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Pentru faptul că în baza anchetelor sociale pe care 

le-am făcut pentru obţinerea acestor certificate de handicap am majorat acest număr 

cu 5. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre  aprobarea numărului de asistenţi personali 

ai persoanelor cu handicap se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea 

contractului de închiriere nr. 9274/17.11.2004. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere 

nr. 9274/17.11.2004 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

contractului de închiriere nr. 16144/18.11.2015. 
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind încetarea contractului de închiriere 

nr. 16144/18.11.2015 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 

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 : Având în vedere apariţia legislaţiei apărute prin care 

este interzis cumul funcţiilor, a pensiei cu salariul, ţinând cont că la starea civilă 

avem un funcţionar public care este pensionar M.A.I. ne-a făcut cunoscut că dânsul 

în condiţiile apariţiei acestei legi va opta pentru pensie. Pentru a nu rămâne 

descoperiţi primarul oraşului a delegat o persoană din cadrul S.P.L. ca să înveţe 

procedura, iar în locul acestei persoane va fi mutată o persoană din cadrul 

compartimentului de asistenţă socială. În acest sens a fost creat acest post la S.P.L.         

  Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind modificarea organigramei și a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-

Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local. 

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 planul de acţiuni locale şi aici ne referim 

la Legea nr. 416/2001 pentru ajutorul social. În fiecare an legislaţia în vigoare spune 

că trebuie să întocmim acest plan pentru ca în cursul anului cei de la 416 să poată 

efectua activităţile care sunt prevăzute în anexă.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni 

sau lucrări de interes local se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

prin licitaţie publică a unui spaţiu amplasat pe Intrarea Pieţii, nr.10. 

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 Intrarea Pieţii, nr.10 se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre 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 : Este vorba de excedentul bugetar care a rămas din anul 

2019. Informativ, această valoare este de 2.060.330,04 lei, iar acesta a fost repartizat 

conform acestui proiect de hotărâre.        

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind utilizarea excedentului bugetar al 

oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Programului provizoriu de investiţii al secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 şi 

finanţarea acestuia din excedentul bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni şi din alte 

surse. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Necesitatea acestui proiect de hotărâre a izvorât din 

faptul că până la adoptarea bugetului sunt necesare efectuarea unor plăţi pentru  

investiţiile care sunt în curs de realizare, având în vedere multitudinea de avize care 

trebuiesc plătite la furnizorii de utilităţi, etc… În acest sens practica domeniului este 

să întocmim această listă provizorie până la buget.     

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului provizoriu 

de investiţii al secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 şi finanţarea acestuia din 

excedentul bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni şi din alte surse se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

repartizarea, cu chirie, a două locuinţe 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 locuinţe care sunt libere, una la 

etajul doi al căminului de nefamilişti de pe Intrarea Soarelui şi una într-o clădire 

care se află la „Recuperări” la Scăeni unde primăria are o cameră. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Vreau să vă întreb şi eu ceva. Adică să vă rog dacă 

se poate să faceţi aşa ceva. Repartiţia se face în baza unor aprobări în urma unei 

analize făcute de comisie. Există un tabel general. Vă rog ca la toate solicitările care 
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mai vin să ataşaţi acel tabel general şi cu ordinea care este ca să vedem şi noi că cei 

care vin acum şi le daţi case sunt în ordinea respectivă.    

Dl Predea Gheorghe : Da. La ultima discuţie acel tabelul… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Aveţi un tabel cu două persoane.      

Dl Predea Gheorghe : Da. Am aprobat lista de priorități prin hotărârea 

consiliului local nr. 172/26.11.2019 în care există tabelul acesta. S-au calificat două 

cereri pentru două persoane. Au fost vreo 10 cereri însă nu au avut documentele 

necesare şi s-au calificat doar două persoane. Noi în luna noiembrie am aprobat 

această ordine de prioritate şi aceasta este anexată aici. Deci această listă există şi 

este în practica noastră. Sigur pe viitor o să o punem şi pe aceasta.      

Dl Isbăşoiu Constantin : Ca să nu existe dubii că de unde au apărut aceştia doi 

pentru că nu mai ţinem minte ce a fost…  

Dl Predea Gheorghe : Ceea ce aţi spun dumneavoastră este procedura corectă.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind repartizarea, cu chirie, a două 

locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 145/29.10.2019 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 : Având în vedere propunerile venite din partea unităţilor 

de învăţământ am întocmit acest proiect de hotărâre.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 145/29.10.2019 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 19 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind 

activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe 

semestrul II al anului 2019. 

          Consiliul Local a luat act. 
 

          Se trece la punctul 20 al ordinii de zi: Prezentarea Situaţiei privind acordarea 

audienţelor în anul 2019. 

          Consiliul Local a luat act. 
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          Se trece la punctul 21 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind 

activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în semestrul II al anului 2019. 

Consiliul Local a luat act. 
 

          Se trece la punctul 22 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind stadiul 

completării registrului agricol în semestrul II al anului 2019. 

 Se trece la discuţii :  

Dl Predea Gheorghe : Doamna secretar cred că ar putea să ne dea mai multe 

detalii în sensul dacă s-au modificat registrele de anul acesta, dacă sunt aceleaşi. 

Câteva cuvinte. 

Dna Secretar General Tudor Florina-Neli : Pentru anul 2020 trebuie să 

achiziţionăm noile registre agricole. În paralel trebuie să completăm şi registrul 

agricol în formă electronică RAN care este administrat de către ANCPI dar nu este 

tot timpul funcţional. Noi avem o bază de date electronică, avem o firmă cu care 

lucrăm şi dumnealor o exportă în sistem. Sistemul de multe ori ne dă erori, pentru că 

problemele sunt diverse. Nu există CNP-uri pentru că unii chiar nu au avut CNP-uri, 

însă sistemul de fiecare dată când nu îl introduci îţi solicită CNP-ul. Cele mai mari 

probleme le avem în registru cu terenurile pentru care nu s-au eliberat încă titlurile 

de proprietate. Mai avem problema indiviziunilor întru-cât cetăţenii nu     şi-au făcut 

partajul din moştenire şi în continuare sunt foarte multe roluri pe defuncţi şi tot aşa 

sistemul ne transmite că este invalid când persoana este decedată. Acum trebuie să 

lucrăm mai mult pentru rectificarea erorilor întrucât anul acesta ni s-a transmis că se 

va face recensământul agricol la nivel naţional şi că majoritatea datelor se vor lua 

din RAN. Acesta nu prea funcţionează şi aceeaşi problemă o avem şi cu RENS-ul. 

Dl Predea Gheorghe : Sunt anumite programe care sunt venite de la 

autorităţile centrale care trebuiesc puse în aplicare de autorităţile locale. Sunt 

achizionate de ei, mentenanţa o fac tot ei şi nu prea funcţionează. 

Dna Secretar General Tudor Florina-Neli : Probabil că în momnetul când se 

intră, ca şi la evidenţa populaţiei s-a trasnmis că să se stea  mai bine să lucreze peste 

program pentru că în momentul în care intră toată lumea în programul de lucru se 

blochează sistemul ca şi la contabilitate. 

Dl Predea Gheorghe : Ceea ce este de reţinut din acest raport trebuie să ştie 

fiecare dintre noi că avem 3953 de poziţii (gospodării) înregistrate în Registrul 

Agricol. 

Consiliul Local a luat act. 
 

Se trece la punctul 23 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Se prezintă cererea nr. 650/21.012020 prin care  PFA Ghiţă Costin  cu 

sediul în Ploieşti,  str. Ştrandului, nr. 6A,  prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 

tern de 6208 m.p., teren ce îl are concesionat conform contractului nr. 

5452/12.04.2018. 
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Se prezintă punctul de vedere al domnului Iamandi Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Din punctul nostru de vedere este avantajos pentru 

faptul că vânzarea se va poate face numai după ce achită  integral concesiunea. 

Probabil că o să îi comunicăm treaba aceasta pentru că dumnealui o fi având 

impresia că nu mai trebuie să achite concesiunea. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Pe câţi ani? 

Dl Predea Gheorghe : Concesiunea a fost pe 25 de ani şi trebuia să achite 

17.380 € în primii 10 ani. Contractul de concesiune fiind încheiat în anul 2018 a 

achitat puţin. 

Dna Secretar General Tudor Florina-Neli : Da, i-am comunicat.  Din câte am 

înţeles doreşte chiar şi în aceste condiţii.  

Dl Predea Gheorghe : Noi putem să luăm banii şi pe concesiune şi pe vânzare. 

Dna Secretar General Tudor Florina-Neli : Aşa avem prevăzut în 

regulamentul de vânzare că trebuie întâi  să achite concesiunea ca să poată cumpăra. 

[...] 

Dl Predea Gheorghe : Urmează  să supunem aprobării dumneavoastră pentru 

că fiind vorba de vânzare este necesar două treimi din… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Printre argumentele lui este şi mutarea sediului 

firmei şi este condiţionat de a avea proprietate.  

Dl Primar : O mută de la Dâmboviţa aici.   

Dl Mihalcea Florea : Oricum distileria după cum arată când am intrat eu 

înăuntru este bine pusă la punct ca şi… 

[…] 
 

2. Se prezintă sesizarea nr. 8/22.01.2020 prin care grupul de consilieri locali  

PNL :  Dincă Florin Ionuţ, Dobrică Cristian, Isbăşoiu Constantin şi Tănăsescu 

Stelian Horaţiu, luând act de solicitarea mai multor locuitori din Seciu pentru 

reintroducerea cursei de transport călători pe ruta Seciu-Boldeşti de la ora 05:00, 

solicită conducerii primăriei să ia măsuri pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situații neplăcute şi deranjante pentru aceşti cetăţeni. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Noi am făcut demersurile necesare atât către operator 

cât şi către Consiliu Judeţean. Am dat răspunsul. Nu ştiu dacă răspunsul acesta din 

23.01.2020 a fost la comisii.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă nu a fost cine este interesat puteţi să îl luaţi de la 

dosar. 

Dl Dobrică Cristian : Şi se rezolvă problema sau nu? 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acela nu este răspuns. Nu avem răspuns la el.  

Dl Predea Gheorghe : Nu… 
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Dl Isbăşoiu Constantin : Aţi făcut numai întâmpinare la…  

Dl Predea Gheorghe : Către Consiliul Judeţean şi urmează ca dumnealor să 

analizeze şi…   

Dl Primar : Consiliul Județean a dat răspuns la…  

Dl Predea Gheorghe : A răspuns Consiliul Judeţean la prima sesizare pe care 

aţi făcut-o dumneavoastră.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Prima sesizare de la începutul lunii decembrie 2019.  

Dl Predea Gheorghe : Consiliul Judeţean a dat răspuns. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar era a unor cetăţeni dacă nu mă înşel din Boldeşti, 

nu? 

Dl Predea Gheorghe : Din Seciu. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Le-aţi ataşat pe amândouă. Şi pe cea din Boldeşti şi 

pe cea din Seciu. 

Dl Predea Gheorghe : Am avut şi noi din… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Din Boldeşti pe Tănăsoiu şi încă unul pentru cea de 

5:20. O singură chestie mai am. În prima, unde aţi făcut descrierea asta  în 

întâmpinare cu toate adresele şi toate astea aţi spus corect din punctul meu de vedere 

„Solicităm reintroducerea cursei de transport călători pe ruta … la ora 05”, iar aici 

unde aţi spus ce dorim / ce doriţi aţi spus altele „Înfiinţarea unei curse”. Sună un pic 

diferit înfiinţarea cu reînfiinţarea. Dacă spunem reînfiinţarea…  

Dl Primar : Nu a fost niciodată înfiinţată cursa asta.        

Dl Isbăşoiu Constantin : La ora 05 la Seciu? 

Dl Primar : El o făcea pe barba lui. 

Dl Predea Gheorghe : Era în afara graficului, domnule consilier. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Da, pentru că probabil nu aţi pus-o probabil în faza 

iniţială pe caietul de sarcini pentru că această cursă este de anul 1970.    

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Asta este înfiinţată după 1990. Era IGO-ul atunci. 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : IGO-ul, dar era de transport în comun. 

Dl Primar : Cursa de la ora 05 şi de la ora 17 din centru către Seciu o făcea că 

vroia el să o facă. 

Dl Isbăşoiu Constantin : La ora 18. 

Dl Primar : L-a şi amendat poliţia cu 8.000 lei.  

Dl Predea Gheorghe : Nu îl avea în grafic. L-a prins şi de asta nu a mai făcut 

cursa. 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Vă daţi seama că oamenii nu au ştiut de treaba asta. 

[…] 
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Dl Isbăşoiu Constantin : Pentru cursa de dimineaţă trebuie să insistaţi pentru 

că este nevoie de ea. Să vă mai spun şi ceva. Ar trebui să fie și în spate un argument, 

adică să argumentaţi corect. Nu toţi 17 fac naveta în acelaşi moment sunt şi la 

schimb. Să nu vină ei cu întâmpinare să spună că nu au văzut 17 oameni.   

[…] 

Dl Primar : Problema este că nu s-a mai ţinut o licitaţie a rutelor  

[…] 

Dl Primar : Cine a avut rutele stabilite le-a prelungit. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acum când se va face licitaţia?  

Dl Primar : Poate anul acesta, poate… 

Dl Predea Gheorghe : Anul acesta sigur se va face dar nu ştim exact. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Judeţul nu poate să îl oblige să suplimenteze o cursă 

până la momentul când îi expiră licenţa, poate  doar cu acordul lui. Dacă el a obţinut 

licenţa pe 3 ani iar judeţul nu poate să îl oblige. Aici este problema. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Amiabil trebuie făcută treaba asta. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Urmează să vedem ce soluţie se găseşte. 

[…] 
 

3. Se prezintă sesizarea nr. 9/22.01.2020 prin care grupul de consilieri locali  

PNL :  Dincă Florin Ionuţ, Dobrică Cristian, Isbăşoiu Constantin şi Tănăsescu 

Stelian Horaţiu, luând act de solicitarea mai multor angajaţi de la SC Artema Plast 

SRL pentru extinderea iluminatului public pe strada Sondelor deoarece sunt nevoiţi 

să se deplaseze pe întuneric la intrarea în schimbul 1, ieşirea de la schimbul 2 şî 

intrarea şi ieșirea la schimbul 3, solicită conducerii primăriei să ia măsuri pentru 

rezolvarea a acestei situații.  

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Această problemă este rezolvată. Avem proiect, avem 

tot iar în perioada următoare se va organiza licitaţia cu privire la… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Domnule viceprimar îmi permiteţi să răspund şi eu 

aici. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Alte probleme acum. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Răspunsul dumneavoastră este un pic tendenţios şi 

spuneţi că inventăm probleme în scop electoral. Noi nu am inventat această 

problemă în scop electoral. Este o sesizare venită în urma unei peţiţii a unui număr 

de angajaţi de la SC Artema Plast care se deplasează pe strada aceea la poarta nr.2, 

ca să zic aşa. 

Dl Predea Gheorghe : Da, dar dumneavoastră puteaţi să ne spuneţi.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Poartă nou înfiinţată.   
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Dl Predea Gheorghe : Dar puteaţi să le spuneţi că aţi aprobat în consiliul 

local… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Dacă cumva să admitem că am greşit pe tema asta… 

Nu se poate proceda în modul acesta.  Adică un răspuns de felul acesta, adică vezi 

doamne consilierii, ceva de genul că habar nu avem sau nu este aşa. Văd că din anul 

2018 nu aţi mai avansat cu absolut nimic. Sunt doi ani de zile şi eu cred că nu este 

rău că s-a pus din nou pe tapet acum.      

Dl Predea Gheorghe : Vedeţi, iar trebuie să vă dau un răspuns care o să vă 

deranjeze.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu, nu, nu… 

Dl Predea Gheorghe : Dacă cunoaşteţi procedurile de achiziţii publice 

durează…  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă la ora actuală durează ca să faci un SF şi un PT un 

an de zile. Vă daţi seama că durează să iei şi avize… 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : De la una la alta și faptul că inventăm în scop 

electoral  

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Vă dau un exemplu : dumneavoastră când aţi inventat 

în scop electoral anul trecut când în scrisorile adresate cetăţenilor vis-a-vis cât au de 

plată impozite şi taxe nu aţi anunţat că se majorează cu 10% sau anul acesta 

nemajorându-le aţi scrie frumos în acele scrisori, aţi informat pe cetăţeni că taxele şi 

impozitele nu se majorează şi rămân la nivelul anului 2019. Dacă nu ştiţi vă spun 

eu…   

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : În amândouă cazurile aţi folosit în scop electoral. Şi 

prima dată şi a două oară. 

Dl Predea Gheorghe : Este opinia dumneavoastră şi eu nu am decât să iau la 

cunoştinţă de ea.   

Dl Dincă Florin Ionuţ : Când a fost în favoarea dumneavoastră aţi anunţat, 

când nu a fost în favoarea dumneavoastră nu aţi anunţat.  

Dl Predea Gheorghe : Formularea scrisorii, modul de întocmire al scrisorii 

este  un  exclusiv al executivului. 

Dna Filostache Corina : Dar dumneavoastră de ce aţi pus pe facebook treaba 

asta cu rampa de gunoi? Pentru că s-a dovedit că a fost reală. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu s-a dovedit, Deocamdată nu s-a dovedit… 

[…]   

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu putem să ne luăm după nişte vorbe  

[…]    
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Dl Dincă Florin Ionuţ : Doamna consilier, când l-am întrebat despre procesul-

verbal de control aţi văzut că a scăldat-o. 

Dna Filostache Corina :  Raport de control. V-a citit raportul de control.    

[…]    

Dl Dincă Florin Ionuţ : A citit printre rânduri. O să vedem. Organele abilitate 

să îşi facă datoria.  

[…]   

Dl Primar : Eu vă spun atât legat de rampa asta. În legătură cu controlul care 

s-a făcut de domnul ministru, de cine a fost cu domnul ministru,  în afară de Garda 

de Mediu pe noi de la primărie nici nu ne primea acolo când era ministrul.  

[…]   

Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar nu v-a spus nimeni să vă duceţi acolo. 

Dl Primar : Dar ce să fac. 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Am spus clar să chemăm la raport în consiliul local 

conducerea Vitalia. Asta am spus și dumneavoastră aţi trimis adresă în care aţi spus 

că nu sunteţi de acord, că nu este în măsură  şi văd că astăzi i-aţi chemat totuşi. Este 

surprinzător. După ce mi-aţi dat scris că nu… 

[…] 

Dl Primar : I-am chemat să vedem  ce s-a întâmplat cu deversarea. 

Dl Croitoru Gabriel : Cu a doua cauză, cu scurgerea aceea. 

Dl Predea Gheorghe : Nu, nu. Domnule consilier. Nu sunt probleme 

deosebite, cu alte cuvinte este o bulă de săpun care dispare şi… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : O să vedem asta.  

Dl Predea Gheorghe : Ideea este că dumneavoastră vreţi neapărat să fie… 

Dl Primar : Aţi văzut ta televizor la PRO TV? Mie mi s-a părut că a dat cel 

mai corect. A spus că la Boldeşti-Scăeni nu s-a întâmplat absolut nimic.  

Dl Croitoru Gabriel : Bineînțeles că nu s-a întâmplat. 

Dl Primar : Iar la restul, pe Prahova… Au spus că sunt radioactive, că de la 

Lukoil… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Ştiţi cum este. Aici se întâmplă ceva şi ştiţi foarte bine  

cum  ajunge în presă.    

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Este foarte bine că nu s-a întâmplat. Nici nu ne 

doream să se întâmple ceva. Este localitatea noastră. Doamne fereşte.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Deocamdată dânşii nu au demonstrat. 

Dl Predea Gheorghe : Haideţi domnule consilier! dumneavoastră sunteţi 

„Toma Necredinciosul”…  

[…] 
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Dl Isbăşoiu Constantin : Nu ştiu dacă aţi sesizat. La ultimul punct la procesul-

verbal al gărzii de control a fost „Vă rugăm să analizaţi pe o perioadă de un an şi  să 

ne spuneţi câte transporturi au fost făcute…” 

Dl Predea Gheorghe : Domnilor colegi uitaţi care este situaţia. Cu autoritatea 

primarului noi o să facem rost de acel proces-verbal de control şi o să vi-l dăm.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Foarte bine.  

[...] 

Dl Predea Gheorghe : O să îi rugăm… Pentru că aţi văzut că ne-a trimis la 

legea nr. 544… 

[…]  

Dl Predea Gheorghe : Cred că o să ni-l dea, că nu este nici un fel de problemă. 

O să vi-l dăm şi o să vedeţi că nu… Ideea este în felul următor. Atâta timp cât… Nu 

putem să punem la îndoială un control făcut de un organ specializat în condiţiile cât 

eu nu am specializat. Adică dacă dumneavoastră sunteţi doctor şi eu sunt inginer nu 

pot să discut probleme medicale. Aşa şi cu aceştia. Nu pot să discut eu… Dacă 

Garda de Mediu le spune că este bine… Adică ţine de respect… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Sincer asta este părerea mea şi mi s-a părut că, şi nu 

mi s-a părut, aţi tratat cu indiferenţa…   

Dl Predea Gheorghe : Pentru că noi ştiam că… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Cu toate că este pe raza localităţii.   

Dl Predea Gheorghe : Noi ştiam că nu este nimic. 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Când începe modernizarea iluminatului? 

Dl Predea Gheorghe : După ce aprobăm bugetul. O să observați în bugetul  pe 

care dumneavoastră îl veţi aproba săptămâna viitoare, lista de investiţii această 

lucrare în execuţie. Adică o să înceapă procedurile de licitaţie pentru că valoare este 

mare şi nu putem să facem prin încredinţare directă.      

Dl Isbăşoiu Constantin : Să înceapă, că la altele au început. Vor fi becuri cu 

led şi vor fi din stâlp în stâlp… 

Dl Primar : Dumneavoastră ştiţi care mai este situaţia pe strada Sondelor? 

Ştiţi? Nu ştiţi. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Nu ştiu.   

Dl Primar : Pentru că dumneavoastră nu aţi fost. Eu am fost de 5 ori acolo. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Asta este misiunea dumneavoastră să fiţi pe teren. 

Dl Primar : Este. Şi vă spun exact. Acolo nici stâlpi nu aveau aceia care stau 

acolo. Eu de ce să bag iluminat public dacă nu am case. Am decât terenuri. Am fost 

la domnul Ilie de la Electrica la Ploieşti de 3-5 ori, întrebaţi-l. Am convenit, am 

găsit stâlpi, am plantat stâlpii. Aveţi răbdare că se face. Nu facem numai iluminatul 

acesta în oraş.    
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Dl Isbăşoiu Constantin : Acest răspuns nu suna mai frumos în răspunsul 

dumneavoastră  decât că e în campanie electorală? 

Dl Predea Gheorghe : Dar nu suntem domnule consilier? 

Dl Isbăşoiu Constantin : Nu. Nu este corect să ne informaţi? 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Trebuie să fim corecţi unul faţă de altul. 

Dl Predea Gheorghe : Este o problemă pe care dumneavoastră trebuia să o 

cunoaşteţi şi să o transmiteţi cetăţenilor şi nu să o aruncaţi aşa… 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : A venit în urma unei petiţii de la cetăţeni. 

Dl Predea Gheorghe : Trebuia să daţi un telefon şi să ne spuneţi că au venit… 

[…]    

Dl Isbăşoiu Constantin : În legătură cu transportul, să ştiţi că oamenii au venit 

la mine şi mi-au bătut în poartă… 

[…] 

Dl Primar : Domnule consilier, de ce această societate nu a venit aici şi să ne 

spună ce vor să facă? Că nu mai circulă lumea pe strada principală (Ploieşti-Văleni) 

din data de, circulă pe strada Sondelor. A venit cineva de acolo? Nu a venit. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : A venit pe altă problemă. Ştiu că a venit. Pe altă 

problemă a venit. Nu? 

Dl Predea Gheorghe : O fi venit. Probabil. 

Dl Primar : Nu avem o hârtie, nu avem nimic.  

Dl Croitoru Gabriel : Că s-a mutat poarta. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Era rezolvată problema. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Dacă venea din partea dumneavoastră nu mai puneaţi 

problema asta. Dacă e din partea noastră…   

Dl Predea Gheorghe : Nu domnule. Dar era rezolvată. 

[…] 
 

Domnul Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 28.01.2020.    
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