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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

                                               

Încheiat astăzi 31.03.2020 în şedinţa ordinară 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. 120/25.03.2020 şi în scris prin Convocator nr. 3708/25.03.2020.  

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

d-na Vişănoiu Daniela şi dl. consilier judeţean Tudoran Lorin-Gabriel. 
 

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 propune scoaterea unui punct de pe ordinea de zi, acestea se aprobă 

în unanimitate de voturi.  

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

acesta se aprobă în unanimitate de voturi.  
 

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

şedinţei extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 25.02.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

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

extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 25.02.2020, care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 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 : Aţi văzut  proiectul de hotărâre la şedinţa pe comisii cu 

privire la necesitatea şi oportunitatea modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local ca urmare a acestei situaţii de urgenţă prin care s-a 

introdus ca, Consiliul Local să poată funcţiona şi prin videoconferinţă. Nu era 

prevăzută o asemenea modalitate însă era prevăzut în Codul Administrativ. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : O să primim şi noi un exemplar din noul regulament? 

Dl Predea Gheorghe : Da. Prin grija secretariatului o să primiţi un exemplar. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind atribuirea 

prin închiriere a unui spaţiu cu destinaţia sediu partid către Partidul Social 

Democrat. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind atribuirea prin închiriere a unui 

spaţiu cu destinaţia sediu partid către Partidul Social Democrat se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul contractului de închiriere nr. 3809/15.03.2017. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul 

contractului de închiriere nr. 3809/15.03.2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul contractului de închiriere nr. 6901/3.05.2017. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul 

contractului de închiriere nr. 6901/3.05.2017  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

suprafeţei de 101 mp, teren situat în Seciu, nr. 33. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 101 mp, 

teren situat în Seciu, nr. 33  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Comisiei locale de ordine publică a 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 despre schimbarea componenţei acestei 

comisii deoarece au plecat unele persoane. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de 

ordine publică a oraşului Boldeşti-Scăeni  se adoptă în unanimitate de voturi. 

 

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

unor Hotărâri ale Consiliului Local. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  
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Dl Predea Gheorghe : Este vorba despre hotărâri ale consiliului local care au 

fost adoptate cu privire concesiunea unor terenuri, iar concesionarul a solicitat 

pentru a  se încadra în termenele contractului să facem anumite prelungiri.  

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale 

Consiliului Local  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

          Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea 

contractului de concesiune nr. 8763/12.06.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de 

concesiune nr. 8763/12.06.2018  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

          Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă 

Medico-Socială 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 simplificarea unor proceduri cu privire la 

internarea pacienţilor la unitatea noastră de asistenţă socială, mai ales cei care sunt 

din oraşul Boldeşti-Scăeni care nu sunt internaţi în unităţi sanitare cu paturi şi le 

trebuie să li se completeze fişa aceea de evaluare. Până acum procedura era ca 

aceştia care erau internaţi să meargă la o unitate sanitară cu paturi să le dea avizul 

medical. În această modificare am prevăzut ca acest aviz medical pentru cei care nu 

vin din unităţile sanitare cu paturi să fie date de către medicul de familie sau de 

medici de la aceste unităţi.   

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 

Boldeşti-Scăeni  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

          Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Raport privind activitatea desfăşurată 

de Poliţia Locală Boldeşti-Scăeni în anul 2019. 

Se trece la discuţii : 

Dl Predea Gheorghe : Raportul îl aveţi la dosar. Coordonatorul nu la-m invitat 

la şedinţă fiind această situaţie specială, el desfăşurând la ora actuală activităţi sub 

coordonare Poliţiei Naţionale conform ordonanţei militare. 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Era bine totuşi dacă era cineva aici. O spun în 

sensul bun al cuvântului pentru că am constatat că mai sunt persoane învârstă care 

ori nu înţeleg ce se spune la televizor, ori… Sunt care vin de la  7:30 dimineaţă, îi 

văd prin tot centrul oraşului. Probabil săracii oameni nu înţeleg despre ce este vorba. 

Să le puneţi în vedere să… Deci cu bună voinţă nu cu… 

Dl Predea Gheorghe : Da. Am înţeles ideea. Domnul primar o să îl cheme 

mâine dimineaţă pe comandantul poliţiei oraşului, pentru că dânsul coordonează 

întreaga activitate şi să îi pună în vedere acest aspect semnalat de dumneavoastră.    
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Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Pentru că dacă le spunem noi zice că le 

spunem din răutate sau că … 

Dl Predea Gheorghe : Nu puteţi să le spuneţi dumneavoastră. Sunt instituţii 

care se ocupă de ordinea publică. Noi avem doar misiunea de a aduce la cunoştinţa 

celor care sunt îndreptăţiţi să facă asta.  

Consiliul Local a luat act. 
 

          Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Raportul anual al primarului privind 

starea economică, socială şi de mediu a oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Consiliul Local a luat act. 
 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Se prezintă cererea nr. 2643/28.02.2020 prin care domnul Baicu 

Mădălin-Ionuţ, domiciliat în oraşul Boldeşti-Scăeni, str. Falansterului, nr. 24, 

solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de aproximativ 300 mp în vederea 

construirii unui atelier de reparaţii auto  

 Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

 Se trece la discuţii:  

          Dl Predea Gheorghe : Compartimentul de specialitate a dat un aviz favorabil 

în sensul că se poate  concesiona din terenul de 5000 de mp pe care îl avem la fosta 

porcărie a Schelei Boldeşti. Din punctul meu de vedere se poate dar durează până 

când facem procedurile pentru că sunt o serie de proceduri : dezmembrarea 

terenului, intabularea, etc. Costurile sunt foarte mai şi o să îl chemăm pe petent să îi 

aducem la cunoștință. Costurile vor fi mai pentru faptul că v-a trebui să plătească şi 

dezmembrarea şi depinde ce finanţare are. Adică nu aş vrea să ne încurce. O să îi 

facem o scrisoare  şi vedem dacă este de acord. Dacă este de acord vom iniţia 

proiect de hotărâre.  
 

3.  Se prezintă sesizarea nr. 22/04.03.2020 prin care un grup de cetăţeni din 

oraşul Boldeşti-Scăeni, str. Sondelor, aduce la cunoştinţă că societatea Artema Plast 

S.R.L. de aproximativ o lună a deschis o cale de acces pe această stradă pentru trafic 

greu intens, iar ca urmare a acestui trafic se creează disconfort şi pune în pericol 

siguranţa circulaţiei având în vedere că strada are lăţimea de 4m. Datorită acestui 

fapt se produc blocaje de circulaţie pe strada Petroliștilor la intersecţia cu strada 

Sondelor şi la accesul din DN1A. Menţionează că adresa acestei societăţi este din 

Şoseaua Ploieşti-Văleni având acces amenajat şi bine dimensionat. Solicită 

executivului să ia măsurile ce se impun pentru interzicerea acces   

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Nu am vrut să luăm nici o măsură până când nu 

discutăm în consiliul local 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Toate tirurile care vin la Artema nu mai intră din 

DN1A intră din strada Sondelor. Este şi foarte greu de intrat acolo din strada 

Petroliştilor pentru că nu poate să ia curba. Noi în Regulamentul oraşului strada 
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Sondelor este pentru trafic uşor. De aceea după ce vom finaliza canalizarea vom 

informa această societatea ca să se încadreze şi să nu  mai circule cu trafic greu, iar 

în condiţiile când va circula cu trafic greu v-a trebui să scoată autorizaţie pentru 

toate vehiculele de marfă care circulă pe această stradă. Vom pune acolo Poliţia 

Locală, vom pune semn de interzis trafic mai mare de 3,5t sau 10t şi cine circulă 

peste aceste restricţii avem o hotărâre a Consiliului Local prin care s-au stabilit nişte 

tarife şi dacă le plăteşte poate să circule. Nu plăteşte nu o să circule. Dacă aveţi altă 

opinie. Aceste este regulamentul. Aceasta este situaţia. 
 

3.  - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Dincă 

Florin-Ionuţ pe anul 2019. 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Lăcătuşu 

Ioan pe anul 2019. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al doamnei consilier local Cioc Rodica 

pe anul 2019. 
 

4. Dl Predea Gheorghe :  Alte probleme? Da domnule consilier Dincă. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Am informaţii că cei cu microbuzele care transportă 

călători nu respectă numărul care ar trebui să fie într-un microbuz… 

Dl Predea Gheorghe :  Sunt aglomerate vreţi să spuneți!  

Dl Dincă Florin-Ionuţ :  Sunt aglomerate şi ar trebui să le atragem atenţia ca 

la anumite ore, dar nu la anumite ore pentru că oricum circulă doar câteva ore… 

Dl Predea Gheorghe :  Două dimineaţa şi două după amiază. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ :  Să suplimenteze cu un al doilea microbuz astfel încât 

să fie mai puţini călători în fiecare microbuz. Şi sesizarea vine de la oameni care fac 

naveta. Au zis : „Domnule, dimineaţa ne trezim acolo că microbuzul este plin cum 

era şi înainte.” 

Dl Predea Gheorghe :  Da. Am înţeles ideea. Dumneavoastră spuneţi că dacă 

sunt 30 de persoane în staţie în microbuz să nu se urce decât 15 pentru a păstra 

distanţa socială şi să vină şi al doilea pentru a-i luat pe toţi.     

Dl Dincă Florin-Ionuţ :  Acum ei nu mai lucrează toată ziua, au două ore 

dimineaţa şi două ore după amiaza şi mă gândesc că au microbuze disponibile… 

Dl Predea Gheorghe :  Nu este vorba de microbuze, este vorba de costuri… 

Dl Dincă Florin-Ionuţ :  Da. Dar în acelaşi timp trebuie şi să respecte… 

Dl Predea Gheorghe :  Sigur. Eu v-am spus cam cum gândesc dumnealor. Ce 

se întâmplă, şi Consiliul Judeţean am înţeles că a luat o decizie cu privire la 

transportul în comun. Astăzi am văzut o ştire. Au spus că au afişat pe site-ul 

Consiliului Judeţean toate cursele din judeţ, le-au limitat la minim posibil şi o să 

vedem… Nici nu ştim exact ce numeric de persoane şi între ce ore ca să putem să 

facem adresă la operator şi să... 

Dl Mihalcea Florea : Am impresia că la amândouă cursele sunt probleme, dar 

cel puțin dimineaţa şi la întoarcere la fel.  
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Dl Predea Gheorghe :  O să facem o discuţie pe tema aceasta.  Alte probleme?  

Domnule consilier judeţean aveţi ceva să ne transmiteți? 

Dl Tudoran Lorin-Gabriel : Vin acum de la şedinţa Consiliului Judeţean. Am 

scăpat mai devreme şi având în venit să vă salut pentru că este greu în condiţiile 

acestea… Dacă aveţi întrebări vă răspund. 

Dl Predea Gheorghe :  S-a discuta în şedinţa Consiliului Județean această 

chestiune cu transportul în comun? Se limitează… Sau nu a fost pe ordinea de zi?   

Dl Tudoran Lorin-Gabriel : Ca şi dumneavoastră am aprobat bugete, am… 

Aveţi informaţii de unde am putea să facem aprovizionarea cu măşti, 

echipamente sanitare medicale… 

Dl Tudoran Lorin-Gabriel : Pe site-uri […] 

Dl Predea Gheorghe :  Sunt foarte scumpe şi de exemplu dezinfectanţii 

aceştia dacă înainte îl luam 5 de lei sticla de 400 ml acum este 100-150 lei. Foarte 

scump. 

Dl Dobrică Cristian : V-am trimis eu pe wattap. 

Dl Predea Gheorghe :  Da. Am văzut, dar tot aşa scumpe sunt. 100 lei litrul. 

Dl Tudoran Lorin-Gabriel : Aceasta a fost ultima şedinţă a Consiliului 

Judeţean cu prezenţă, din momentul acesta datorită… 

Dl Predea Gheorghe :  Se fac online. Acum conform regulamentului vom face 

şi noi online. Asta presupune că v-a trebui ca, consilierii locali care nu au telefoane 

performante. O să vedem ce bani avem şi să luăm pentru fiecare consilier local o 

tabletă sau un telefon performant. În funcţie şi de ce bani avem. Consiliul judeţean 

le-a luat la fiecare consilier local tabletă sau face cu telefonul fiecăruia? 

Dl Tudoran Lorin-Gabriel : Consiliul Judeţean ne-a dat încă de la început câte 

o tabletă. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe :  Încercăm şi noi să facem această chestiune. Cu această 

ocazie vă informez că săptămâna viitoare vom face o şedinţă de consiliu local 

extraordinară cu privire la rectificarea bugetului ca să alocăm pentru asistenţă 

socială, pentru echipamente, etc. Eventual o să alocăm nişte bani şi pentru 

cumpărarea a 17 tablete ca să putem instalăm un program şi să facem... Pentru că nu 

se ştie evoluţia acestei situații şi este bine şi pentru viitor ca să menţinem această 

chestiune.          

[…] 
 

Domnul Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 31.03.2020.    

  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR  GENERAL, 

                  Predea   Gheorghe                                            Tudor  Florina-Neli  


