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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 25.02.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local  al 

oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 15 consilieri din totalul de 17 

consilieri în funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului                  

nr. 83/21.02.2020 şi în scris prin Invitaţia nr. 2269/21.02.2020.  

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

d-na Vişănoiu Daniela, dna Ionescu Elena – şef serviciu buget, finanţe, contabilitate, 

impozite şi taxe, personal şi salarizare, Dna Nedelcu Mariana – şef serviciu 

patrimoniu local şi cetăţeni ai oraşului Boldeşti-Scăeni : dl Dinu  Marius, dl Samoilă 

Vasile şi dl Polinciu Marian. 
 

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 supune aprobării proiectul ordinii de zi, 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 20.02.2020. 

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 20.02.2020, care se aprobă 
în unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 14/28.01.2020 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 : O să o rog pe doamna Nedelcu să ne spună cât avem 

excedentul bugetar şi la ce îl folosim. 

Dna Nedelcu Mariana : Excedentul a fost în sumă de 2.060.330,04 lei din care 

183.330,04 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă şi 1.877.000 lei 

pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare. Acestea sunt prevăzute şi în anexa la 

prezentul proiect de hotărâre.  

Dl Predea Gheorghe : Daţi citire anexei. 
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Dna Nedelcu Mariana : Toate investiţiile începute sau cele mai importante 

dacă v-ar interesa. Întocmire P.U.Z. : este o investiţie începută în din anul trecut şi 

continuată în anul 2020. Construire de locuinţe pentru tineri destinate închirierii 

A.N.L. : este vorba despre branşamente care noi suntem obligaţi să le plătim. 

Extindere sistem de distribuţie gaze, modernizare şi extindere staţie de epurare oraş, 

modernizare şi extindere canalizare, R.K. canalizare Calea Unirii şi str. Petroliştilor 

şi acoperire canal ape pluviale pe cele trei străzi : Morii, Nisipurilor şi Calea Unirii. 

Dl Predea Gheorghe : Cam atât. Alte întrebări dacă mai aveţi. A mai fost 

discutată problema aceasta.   

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 14/28.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-

Scăeni  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

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

Boldeşti-Scăeni pe anul 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 : O să o rog pe doamna Ionescu să şefa contabilă pentru 

a ne prezenta câteva aspecte despre acest buget. 

Dna Ionescu Elena : Bugetul liceului ca şi al celor unităţi de învăţământ 

bugetele, Şcoala „Mihai Viteazul”  şi Şcoala Gimnazială nr.2 Scăeni, sunt acoperite 

din punct de vedere al cheltuielilor secţiunii de funcţionare. Dânşii nu au decât 

cheltuieli de funcţionare., dezvoltarea este la oraş. Au avut probleme la sume 

defalcate din TVA repartizate de Ministerul Finanţelor pentru copii cu cerinţe 

educaţionale speciale. Din această cauză, pentru a se plăti aceste drepturi până la 

sfârşitul acestui an şcolar şi începutul anului şcolar 2019, a fost nevoie de o 

suplimentare de 50.000 lei de bugetul local astfel încât  toţi elevii îşi vor primi 

aceste drepturi, copii cu cerinţe educaţionale speciale. 

Bugetele unităţilor de învăţământ cumulate toate prevăd încă 74.000 lei de la 

bugetul local pentru acordarea transportului la şi de la locul de muncă pentru cadrele 

didactice până la sfârşitul anului; 112.000 lei sunt prevăzuţi pentru acordarea 

burselor până la luna septembrie când începe noul an şcolar şi se vor aproba noile 

burse şi se vor acorda sumele care se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. 

Bugetele şcolilor au primit din sume defalcate din T.V.A. în integralitate conform 

hotărârii de guvern cheltuielile pentru bunuri și servicii, adică pentru utilităţi apă, 

gaze, energie electrică, 679.000 lei, integral de la bugetul de stat. Dar pentru 

acoperirea tuturor celorlalte cheltuieli referitoare la reparaţii curente, la obiecte de 

inventar, pregătire profesională, protecţia muncii, sănătate şi tot ceea ce le mai 

trebuie au primit pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii încă 569.000 lei de la bugetul 

local. Pe total an, toate cele 3 unităţile de învățământ, pentru acoperirea în 

integralitate a cheltuielilor curente au primit 805.000 lei de la bugetul local pe lângă 
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ceea ce li s-a acordat de la bugetul de stat. Astfel încât unităţile de învăţământ au 

bugetele acoperite până la începerea noului an şcolar în integralitate plus ceva şi 

pentru trimestrul IV până se va mai face o rectificare, probabil, la bugetul de stat la 

01 Iulie când se vor mai redistribui sumele.  

Dl Predea Gheorghe : Dacă nu sunt întrebări, după cum aţi observat 

executivul primăriei a repartizat aceste sume astfel încât toate unităţile şcolare din 

oraşul nostru să nu aibă probleme financiare în acest an. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

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

2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

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

Boldeşti-Scăeni pe anul 2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi 

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

2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

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

pe anul 2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului  de venituri şi 

cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  Boldeşti-Scăeni pe anul 2020 se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

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

Boldeşti-Scăeni pe anul 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 : Aici am să o rog pe doamna Ionescu să ne prezinte 

situaţia acestui buget, întrucât a fost alocat de la bugetul local şi cât de la Consiliul 

Judeţean. 

Dna Ionescu Elena : Proiectul de hotărâre al Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială cuprinde veniturile proprii pe care le realizează unitatea din chirii şi 

concesiuni, alte prestări de servicii şi contribuţiile persoanelor asistate. Subvenţiile 

primite de U.A.M.S. pentru anul în curs până în prezent sunt de 1.733.000 lei. 

Ministerul Sănătăţii, până acum,  prin Direcţia de Sănătate Publică nu a acordat fila 

de buget pentru  U.A.M.S. şi drept urmare am mers ca şi în anii precedenţi, pe 
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finanţarea pe pacient pe care Ministerul Sănătăţii le-a acordat-o în fiecare an de 

923.000 lei şi au mai primit subvenţie de la bugetul local 800.000 lei. Avem 

asigurate până în a doua parte a anului, în integralitate cheltuielile de personal, de 

bunuri şi servicii, pentru personalul medical tot anul, rămânând să încheiem pentru 

diferenţa de cheltuieli, ca şi în anii anteriori, parteneriatul cu Consiliul Judeţean. 

Momentan este aprobat la sumă totală şi în cursul lunilor următoare vom face 

hotărârea de parteneriat şi vom primi banii ca în fiecare an.       

Dl Predea Gheorghe : La ora actuală nu avem bani de la Consiliul Judeţean, 

după cum aţi observat am asigurat funcţionarea până în trimestrul trei al anului 

curent, urmând ca în funcţie de poziţia Consiliului Judeţean să încheiem acest 

parteneriat, pentru o sumă de în jur de… 

Dna Ionescu Elena : Am cerut 1.000.000 lei. Dacă ne dă şi 800.000 lei tot ne 

încadrăm.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului  de venituri şi 

cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2020 se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 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 : Înainte de a pune întrebări aş dori ca doamna Ionescu 

să ne prezinte în mare care sunt sursele de finanţare ale bugetului local şi valoarea 

acestuia pe anul în curs. 

Dna Ionescu Elena : Veniturile totale prevăzute în bugetul local pentru anul în 

curs sunt în sumă de 37.784.390 lei, din care 14.648.970 lei sunt veniturile proprii. 

La veniturile proprii pe lângă impozitele şi taxele pe proprietate, pe utilizarea 

bunurilor şi veniturile nefiscale cuprinse de la veniturile din concesiuni, închirieri, 

amenzi şi alte tipuri, sunt cuprinse şi sumele și cotele defalcate din impozitul pe 

venit care sunt alocate prin decizie directorului general al Finanţelor Publice Ploieşti 

şi sume repartizare din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean respectiv 650.000 

lei, sumă care ne-a fost repartizată prin hotărârea nr. 14/20.02.2020 în urma ședinței 

Consiliului Judeţean Prahova. Sumele defalcate din TVA 3.400.160 lei : din care 

sunt 2.029.160 lei sunt pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, respectiv 

pentru bunurile şi serviciile de la şcoli, pentru persoanele cu dezabilități şi însoţitorii 

persoanelor cu dezabilităţi, cerinţe educaţionale speciale la copii, încălzirea cu 

lemne la persoanele beneficiare a Legea 416, tichetele de grădiniţă pentru copii de la 

grădiniţă şi pentru cheltuielile Serviciului de Evidenţă a Populaţiei şi 1.371.000 lei 

pentru echilibrarea bugetelor locale stabilite de Ministerul Finanţelor conform legii 

bugetului de stat.  Subvenţiile de la bugetul de stat, este suma cea mai importantă, în 

sumă de 19.585.260 lei. Sunt în  primul rând subvențiile primite pentru sănătate, 

pentru UAMS, pentru mediatorii sanitari şi asistenţii medicali pe care îi avem la 
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unităţile de învăţământ. Suma cea mai importantă este subvenţia de la bugetul de 

stat de la programul PNDL pentru investiţii 18.611.610 lei, aici sunt prinşi toţi banii 

conform contractelor încheiate pentru modernizarea staţiei de epurare, reţelele de 

canalizare prin modernizarea reţelelor de canalizare de pe raza oraşului şi implicit 

terenul de sport de la Liceul Tehnologic „Teodor Diamant” – contract încheiat în 

luna decembrie pe care trebuie să îl materializăm în cursul acestui an, să facem 

licitaţia. Subvenţii de la alte administraţii 150.000 lei, avem contractul încheiat cu 

ANCPI pentru lucrările de cadastru de pe raza oraşului etapa sistematic VI. 

Acestea sunt toate veniturile care sunt împărţite pe cele două secţiuni. Am 

acoperit în integralitate secţiunea de funcţionare care este parte de bază obligatorie a 

bugetului unde am pus venituri de 17.882.780 lei şi după aceea secţiunea de 

dezvoltare 19.901.610 lei, se văd aici pe fiecare capitol în parte lucrările care se 

finanţează din aceste sume. Cheltuielile : 39.661.390 lei mai mari cu 1.877.000 lei 

care este acoperit din excedentul înregistrat la finele anului trecut şi aprobat de 

dumneavoastră pentru secţiunea de dezvoltare.          

Dl Predea Gheorghe : A fost o întrebare la şedinţa pe comisii, de domnul 

consilier Petrişor, în sensul că de ce la finele anului 2021 la secţiunea de mediu… 

Dl Petrişor Aurel : Este diferenţă mai la toate, faţă de anul acesta la anul 

2021,2022,2023. 

Dl Predea Gheorghe : Sumele sunt mici.  

Dna Ionescu Elena : La toate sunt pentru că sumele alocate în anul curent sunt 

prevăzute conform legii bugetului de stat. Prin legea bugetului de stat, atât anul 

trecut cât şi anii precedenţi şi în anul curent s-au modificat cotele din Legea 

nr.273/2006 – legea finanțelor publice locale prin care n-i se alocă din IVG numai 

41,75% din sumă. Legea bugetului de stat pe anul acesta spune că ne dă 63%, dar 

pentru anii următori nu mai prevede altceva, iar finanţele ne dă procentele estimate 

din 41.75 astfel încât dacă anul acesta am un 7.408.000 lei prevăzuţi IVG anul viitor 

am decât 5.000.000 lei… 

[…] 

Dna Ionescu Elena : Şi a trebuit să tai… 

Dl Petrişor Aurel : 5.000.000. lei pentru că am văzut în… Este diferenţă. 

Dna Ionescu Elena : Sunt diferenţe mari. Şi în ceilalţi ani la fel. Dacă anul 

acesta am primit sume de echilibrare conform legii bugetului de stat din TVA 

1.371.000 lei anul viitor am primit 110.000 lei, în celălalt an 36.000lei, în celălalt an 

37.000 lei, diferenţe de milioane. Am făcut un proiect astfel încât pentru anii viitori 

numai pentru secţiunea de funcţionare ne-a ajuns ca să ne acoperim că aşa prevede 

legea să asigurăm întâi funcţionarea unităţii. 

Dl Predea Gheorghe : Urmează la anul  să vedem ce legislaţie v-a fi şi vedem 

care este situația. 

Dna Ionescu Elena : Ne vom replia după legislație.   

Dl Predea Gheorghe : Cu privire la lista de investiţii care este anexă la 

bugetul local vreau să vă informez că am prins SF-ul pentru parcul de la Scăeni, 
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restul sunt lucrări care sunt în continuare. Alte detalii dacă vreţi ne dă doamna 

Nedelcu dacă este cazul. Treceţi-le  în revistă doamna Nedelcu. 

Dna Nedelcu Mariana : Pe capitole sau… 

Dl Predea Gheorghe : Pe capitole. 

Dna Nedelcu Mariana : La autorităţi publice în continuare : întocmire PUZ şi  

începem demersurile pentru actualizare PUG. La învăţământ : terenul de sport 

multifuncţional de la Liceu, documentaţia pentru autorizaţia ISU pentru că suntem 

obligaţi la Şcoala nr.2 să luăm această autorizaţie şi am avut nevoie de 

documentaţie, extindere sistem supraveghere la Şcoala „Mihai Viteazul” au cerut 

pentru examenele care se ţin la sfârşitul anului, sistem alarmare anti-incendiu la 

Şcoala nr. 2 în urma documentaţiei pentru autorizaţia ISU l-i s-a lăsat unele măsuri 

pentru realizat şi aceasta este una dintre ele. Începem cu DALI modificare acoperiş 

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” pentru că plouă… 

Dl Predea Gheorghe : Plouă. 

Dna Nedelcu Mariana : Pentru reparaţie.     

Dl Mihalcea Florea : Sumele sunt foarte mari acolo… 

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de documentaţie. 

Dna Nedelcu Mariana : Nu. Doar documentaţie, doar DALI. 

Dl Predea Gheorghe : Trebuie să schimbăm configuraţia. Adică din ţiglă 

punem tablă. Pentru asta trebuie să facem documentaţie.  

Dna Nedelcu Mariana : Da. La cultură avem mobilier parc de joacă pentru 

parcul de la Scăeni deoarece parcul de la Boldeşti este finalizat şi ne-am dori să îl 

facem şi pe cel de la Scăeni. SF amenajare parc de joacă Scăeni, cel de pe strada 

Colinei. La spital o masă de inox pentru morgă. La gospodărie comunal avem 

extindere iluminat public etapa a-III-a, a fost începută de anul trecut, a fost primul 

lot deja executat până la sfârșitul anului. 

Dl Predea Gheorghe : Daţi citire şi la străzile care fac parte din etapa asta, 

dacă le aveţi. 

Dna Nedelcu Mariana : Da. Nu le am prinse aici în lista de investiţii, dar ştiu 

că era vorba de străzile : Sondelor, Răzoarelor, Livezilor. Branşamentele de la 

blocul ANL. Avem extindere sistem de distribuţie gaze pe strada Fântâna lui 

Mateescu, Codrului, Sportivilor, Seciului – FN şi Prunilor. Ca lucrare nouă PT şi 

montare grup de pompare la Gospodărirea de apă Scăeni, a fost achiziţionat acest 

grup de pompare de anul trecut urmând ca anul acesta să fie montat. 

Dl Predea Gheorghe : Pentru pomparea apei în rezervorul de la Seciu nu 

rezervorul… 

Dl Petrişor Aurel : Celelalte vechi nu mai funcţionează? 

Dl Predea Gheorghe : Nu au forţa necesară… 

Dl Petrişor Aurel : Şi dacă nu au…  

Dl Predea Gheorghe : Când am înălţat rezervorul la 12 m şi grup de pompare 

la Scăeni nu poate să pompeze şi mai trebuia câteva atmosfere. Inițial am avut o 

problemă că am crezut că acea conductă nu ţine la presiunea care se formează 

însă… 
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[…]  

Dna Nedelcu Mariana : La mediu avem în continuare cu modernizare şi 

extindere staţie de epurare şi modernizare şi extindere reţele canalizare. R.K. 

canalizare pe Calea Unirii tronson I şi tronson II şi strada Petroliştilor, iar la 

transport avem lucrare canal ape pluviale etapa a-II-a şi s-a încheiat contractul şi s-a 

dat ordinul de începere. Urmează începerea execuţiei. Şi ca lucrare nouă trotuar pe 

strada Monumentului şi suntem în continuare SF şi PT şi execuţie sistem 

supraveghere oraş Boldeşti-Scăeni. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : O întrebare. La sistem distribuţie gaze nu este prinsă 

şi strada Liceului?  

Dl Predea Gheorghe : Nu este prinsă în etapa aceasta pentru că nu ne-a venit 

de la gaze contractul de finanţare. Noi am depus documentația… 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Oamenii au primit nişte răspunsuri de la Distrigaz 

Sud… 

Dl Predea Gheorghe : Asta este prima etapă. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Prima etapă. Le spune că trebuie să încheie un 

contract de cofinanţare.   

[…] 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ei sunt un pic nedumeriţi. Trebuie o informare mai 

bună aici pentru că nu ştiu în ce constă această cofinanţare. Cu cât trebuie să 

participe fiecare cetăţean sau familie care nu este racordată acum la gaze. 

Dl Predea Gheorghe : Consiliul Local v-a proceda cum a procedat şi până 

acum în alte situaţii în sensul că contractul acesta de finanţare în locul cetăţenilor îl 

va încheia primăria şi îl v-a finanța de la Consiliul Local. Este o etapă următoare, 

deci… 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : În final cetăţenii nu vor finanţa cu nimic.  

Dl Predea Gheorghe : Dânşii vor plăti decât branşamentul. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Aici este vorba de conducta care se  va introduce şi se 

va plăti de primărie cum s-a băgat şi pe alte străzi. Într-o etapă următoare o să 

vedem… 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Cam când estimaţi ? 

Dl Predea Gheorghe : Să mă interesez la biroul urbanism şi să văd în ce… 

Dna Nedelcu Mariana : Am depus documentaţia şi urmează să ne trimită 

factură pentru evaluarea dosarelor urmând a ne trimite contractele. Pentru aceste 

străzi deja sunt semnate contractele.  

Dl Predea Gheorghe : În momentul când v-a veni contractul de finanţare tot în 

faţa dumneavoastră vom veni să îl aprobaţi pentru că este de competenta Consiliului 

Local şi nu este de competenţă executivului.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2020 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1.  - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Petrişor  

Aurel pe anul 2019. 

      - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Dobrică  

Cristian pe anul 2019. 

Să ascultăm problemele cetăţenilor care sunt interesaţi din cei prezenţi la 

această şedinţă.  

Dl Samoilă Vasile : Personal, este pentru prima dată când particip la o 

şedinţă… 

Dl Predea Gheorghe : Ca să vedeți… 

Dl Samoilă Vasile : Atmosfera plăcută, toate bune… 

Dl Predea Gheorghe : Pentru informare. 

Dl Samoilă Vasile : Da.  

Dl Predea Gheorghe : Domnii consilieri dacă mai au probleme. Era problema 

cu incendiile acesta, au fost şi aseară. Domnul primar a stat toată noaptea acolo la 

incendii… 

Dl Primar : A mai luat şi o casă foc pe Seciu. 

Dl Predea Gheorghe : În jur de ora 11 a luat o casă foc ca urmare a acestor 

incendii necontrolate. 

Dl Primar : S-a extins focul de la iarbă. 

Dl Predea Gheorghe : Au mai fost situaţii. În fiecare an avem primăvara 

asemenea situaţii. Pompierii până acum şi-au făcut treaba şi au răspuns prompt. Noi 

i-am sunat aseară. Rugămintea noastră este ca cetăţenii chiar dacă dau foc să îl facă 

controlat.    

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Da. Că şi acea zonă cu izlaz este plină de vegetaţie 

uscată. Am văzut că astăzi s-a început curăţarea acolo dinspre strada Victorie. Poate 

asta trebuia făcută dinainte pentru că… 

Dl Primar : Este proprietatea cetăţenilor acolo. 

Dl Predea Gheorghe : Este cum spune domnul primar. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Dar am văzut o echipă de la… 

Dl Predea Gheorghe : Domnul primar a spus că până îl depistăm, până îi dăm 

o amendă este vorba de imaginea zonei şi atunci am pus oamenii noştri de la SPL să 

cureţe.  

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Pentru că iată ce se poate întâmpla… 

Dl Predea Gheorghe : Nu putem să acoperim tot oraşul … atât permite oraşul. 
   

Domnul Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de 

astăzi 25.02.2020.    
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