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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 13.04.2020 în şedinţa extraordinară 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. 132/08.04.2020 şi în scris prin Convocator nr. 4226/08.04.2020.  

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

d-na Vişănoiu Daniela. 
 

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

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile martie şi aprilie.  
 

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 31.03.2020. 

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 31.03.2020, care se aprobă 
în unanimitate de voturi. 

 

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

organigramei şi 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 : După cum aţi observat este vorba de suplimentarea 

numărului de personal la compartimentul „Spaţii verzi” cu trei posturi de muncitori 

necalificaţi. Având în vedere că suntem în procedură de reziliere a contractului cu 

firma care operează măturatul stradal, pentru că măturatul stradal la oraşul Boldeşti-

Scăeni este sub orice critică. De aceea am luat hotărârea de a rezilia contractul şi 

fiind în stare de urgență, urmează ca  până când vom desemna o altă firmă  să 

efectuăm măturatul stradal cu forţele proprii. În acest sens am hotărât ca să preluăm 

personalul care mătură străzile să îi ducem la spaţii verzi ca să putem să îi urmărim 

mai bine.  

[…] 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

programelor sportive ale Clubului Sportiv  Petrolistul Boldeşti. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind finanţarea programelor sportive ale 

Clubului Sportiv  Petrolistul Boldeşti se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

unui sprijin financiar Parohiei 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 ajutor financiar pe ca i-l dăm Parohiei 

Scăeni pentru a construi un gard la cimitirul din strada Victoriei pentru că cel 

existent este în stare de degradare. De asemenea am vorbit cu toate parohiile din 

oraş, ca primăria, de fapt Consiliul Local să le acorde sprijin pentru asemenea 

lucrări, însă nu au depus documentaţia până la ora actuală decât Parohia Scăeni şi 

Parohia Boldeşti. Urmează ca Parohia Balaca şi Parohia Seciu să depună 

documentaţia şi vom iniţia proiect de hotărâre.   

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind acordarea unui sprijin financiar 

Parohiei Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Dl Biţă Paul : Vreau să spun şi eu două vorbe. 

Dl Predea Gheorghe : De regulă pe viitor vă rog să spuneţi înainte de a 

supune la vot. Spuneţi.  

Dl Biţă Paul : Vreau să le amintesc colegilor din consiliu şi să aduc la 

cunoştinţă celor noi că în fiecare mandat acestor parohii s-au dat ajutoare dar 

niciodată nu s-a adus la cunoștință să vedem şi noi dacă banii s-au cheltuit efectiv pe 

ceea ce au cerut. Acum am luat la cunoştinţă, ştim despre ce este vorba, dar vrem şi 

noi să vedem dacă aceşti bani se cheltuiesc pentru ce i-am dat. Asta odată. A doua. 

De la parohia Scăeni s-a mers prin localitate, chiar şi eu unul am donat bani pentru 

construirea gardului. 

[…] 

Dl Biţă Paul : Banii de la primărie sunt tot bani de la oameni. Iar banii îi 

adună de două ori de la oameni? Cum facem? 

Dl Predea Gheorghe : Problema cu ce bani strânge parohia nu este problema 

primăriei. Este problema dumneavoastră  strictă cu cine v-a cerut bani. Noi am avut 

o solicitare din partea instituţiei Parohia Scăeni din partea preotului paroh vizată de 
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Protoieria Vălenii de Munte cu toate formalităţile, iar restul că s-au strâns bani este 

o altă treabă. Nu vreau să intru în asemenea discuţii… 

Dl Biţă Paul : Da. Eu sunt de acord cu anumite…      

Dl Predea Gheorghe : Adică nu discutăm în Consiliul Local problema că s-a 

strâns bani la biserică şi aşa şi nu s-a dat... Discutaţi… Biserica are şi ia un Consiliu 

Parohial care se ocupă de această chestiune. Această întrebare vă rog să o puneţi 

acolo.    

Dl Biţă Paul : Să ne aducă şi nouă o justificare, un act… 

Dl Predea Gheorghe : Cu privire la aceşti bani, am mai dat și în anii trecuţi, 

justificarea se face de fiecare. Există şi la ora actuală pentru anii anteriori la 

Serviciul de Patrimoniu Local, în speţă la doamna Nedelcu Mariana. Cine vrea să 

facă această chestiune putem să îi punem documentele la dispoziţie.  Pentru 

lămurirea dumneavoastră în viitoarea şedinţa pot să fac o informare cu privire la 

banii care s-au acordat acum un an. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să fac o informare ca să fie toată lumea lămurită. Da 

domnule Lăcătuşu. 

Dl. Lăcătuşu Ioan : Valoarea lucrării este mai mare decât oferim noi. Zic şi e, 

nu ştiu exact. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Nu vreau să discutăm activităţile bisericii că stânge 

bani, că face… Nu este de competenţa noastră.          
  

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

unui sprijin financiar Parohiei Boldeşti. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind acordarea unui sprijin financiar 

Parohiei Boldeşti se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

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 : Având în vedere că situaţia existentă la nivel naţional 

cât şi la nivel local cu privire la această pandemie, a fost necesar ca şi la această 

unitate să rectifice bugetul pentru virarea de credite bugetare între capitole  pentru a 

se asigura aprovizionarea cu materiale necesare în vederea combaterii Covid-19. 

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

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

adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea 

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 : În principal aceleaşi concluzii ca la proiectul anterior. 

Au fost nevoiţi ca să virăm credite bugetare între capitole şi alineate pentru a asigura 

banii necesari aprovizionării cu materiale necesare funcţionării asistenţei sociale. 

Suma a fost din venituri suplimentare în valoare de 8.000 lei care au fost puşi pentru 

aceste cheltuieli.    

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

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

voturi. 
 

Se trece la punctul  4 al ordinii de zi : DIVERSE 

Nu au fost depuse materiale. 
   

Domnul Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de 

astăzi 13.04.2020.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR  GENERAL, 

                  Predea   Gheorghe                                            Tudor  Florina-Neli  


